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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 028/2019 

 
Altera os parágrafos 5º e 9º do 
artigo 58 da Constituição 
Estadual. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos 
do § 3º do art. 62 da Constituição Estadual, 
promulga a seguinte Emenda ao texto 
constitucional: 

 
Art. 1º O §5º do art. 58 da Constituição Estadual 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 58 (...) 
 
[...] 
 
§ 5º A Assembleia Legislativa 
reunir-se-á, em sessão 
preparatória, no dia primeiro de 
fevereiro, para: 

 

I - no primeiro ano da legislatura, 
para dar posse aos seus 
membros, bem como eleger e dar 
posse à Mesa, cujos membros 
terão o mandato de dois anos, 
sendo permitida aos membros da 
mesa a recondução para o 
mesmo cargo no biênio 
imediatamente subsequente. 

 

II - no terceiro ano da legislatura, 
dar posse à Mesa, cujos membros 
serão eleitos na forma do §9º. 
(NR) 

 

Art. 2º O §9º do art. 58 da Constituição Estadual 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 58 (...) 
 

[...] 

§ 9º Em data e hora previamente 
designadas pelo Presidente da 
Assembleia Legislativa, antes do 
início do terceiro ano de cada 
legislatura, sob a direção da Mesa 
Diretora, realizar-se-á a eleição 
da Mesa, cujos membros terão 
mandato de dois anos e serão 
empossados na forma do inciso II 
do §5º, sendo permitida aos 
membros da mesa a recondução 
para o mesmo cargo no biênio 
imediatamente subsequente. 
(NR) 
 

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

SALA DAS SESSÕES, em 29 de outubro 
de 2019. 
 

______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Conforme é cediço, nos termos do art. 17 do 
Regimento Interno, cabe à Mesa Diretora a 
gestão administrativa, judicial e legislativa da 
Assembleia Legislativa, competindo-lhe, entre 
outras atribuições: 
 

(i) dirigir os serviços da Casa e tomar 
as providências necessárias à 
regularidade dos trabalhos 
legislativos; 

(ii) propor, privativamente, à 
Assembleia Legislativa, projeto de 
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resolução, nos termos do artigo 
56 da Constituição Estadual, 
dispondo sobre sua organização, 
funcionamento, polícia, regime 
jurídico do seu pessoal, criação e 
extinção de cargos, empregos e 
funções e fixação da respectiva 
remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na lei 
de diretrizes orçamentárias; 

(iii) prover os cargos, empregos e 
funções dos serviços 
administrativos da Assembleia 
Legislativa, bem como conceder 
licença, aposentadoria e 
vantagens devidas aos servidores 
e colocá-los em disponibilidade; 
(iv) aprovar a proposta 
orçamentária da Assembleia 
Legislativa e encaminhá-la ao 
Poder Executivo; 

(iv) encaminhar ao Poder Executivo a 
solicitação de créditos adicionais 
necessários ao funcionamento da 
Assembleia Legislativa e dos seus 
serviços;  

(v) fixar os limites de competência 
para as autorizações de despesa 
dentro da previsão orçamentária;  

(vi) autorizar assinatura de 
convênios, de contratos de 
prestação de serviços e de 
execução de obras; XV - aprovar o 
orçamento analítico da 
Assembleia Legislativa;  

(vii) autorizar licitações e homologar 
seus resultados; 

(viii) exercer fiscalização financeira 
sobre as entidades 
subvencionadas pela Assembleia 
Legislativa, nos limites das verbas 
que lhes forem destinadas; 

(ix) encaminhar ao Tribunal de 
Contas do Estado a prestação de 
contas da Assembleia Legislativa 
em cada exercício financeiro;  

(x) elaborar o regulamento dos 
serviços administrativos da 
Assembleia Legislativa;  

(xi) coordenar, controlar e avaliar o 
desempenho das atividades 

administrativas da Assembleia 
Legislativa;  

 
Diante de tal contexto, a atual sistemática das 
eleições para a Mesa Diretora evidencia um 
problema há muito enfrentado na transição das 
gestões. Como concebida, a eleição da Mesa 
Diretora dá-se exatamente no mesmo dia de sua 
posse, situação que indubitavelmente causa 
efeitos deletérios à transição da administração 
propriamente dita. 
 
Não por acaso, nas eleições para o Executivo é 
praxe que entre o resultado das eleições e a 
posse do novo governo seja instituída equipe de 
transição pelo candidato eleito. Inclusive, em 
algumas situações, permite-se a criação de 
cargos em comissão para tal equipe, haja vista a 
importância e complexidade do tema. É o que se 
vê na transição do Governo Federal, nos termo 
da Lei Federal nº 10.609/2002. 
 
Especificamente no que tange à Assembleia 
Legislativa, é possível criar mecanismo de 
minoração do impacto causado pela transição, 
possibilitando que as eleições para a Mesa 
Diretora em meados da legislatura sejam 
anteriores à posse dos novos gestores. 
 
Casas Legislativas têm adotado tal sistemática, 
cuja Constitucionalidade já foi asseverada pelo 
Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido 
de que os preceitos contidos na primeira parte e 
na parte final do § 4º do art. 57 da Constituição 
da República, não são normas de reprodução 
obrigatória pelas Constituições estaduais. 

 
Esta Corte, já na vigência da atual 
Constituição — assim, nas ADIN’s 
792 e 793 e nas ADIMEC’s 1.528, 
2.262 e 2.292, as duas últimas 
julgadas recentemente —, tem 
entendido, na esteira da 
orientação adotada na 
Representação nº 1.245 com 
referência ao artigo 30, parágrafo 
único, letra ‘f’, da Emenda 
Constitucional nº 1/69, que o § 4º 
do artigo 57, que veda a 
recondução dos membros das 
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Mesas das Casas legislativas 
federais para os mesmos cargos 
na eleição imediatamente 
subseqüente, não é princípio 
constitucional de observância 
obrigatória pelos Estados-
membros. 
 
Com maior razão, também não é 
princípio constitucional de 
observância obrigatória pelos 
Estados-membros o preceito, 
contido na primeira parte desse 
mesmo § 4º do artigo 57 da atual 
Carta Magna, que só estabelece 
que cada uma das Casas do 
Congresso Nacional se reunirá, 
em sessões preparatórias, a partir 
de 1º de fevereiro, no primeiro 
ano da legislatura, para a posse 
de seus membros e a eleição das 
respectivas Mesas, sem nada 
aludir — e, portanto, sem 
estabelecer qualquer proibição a 
respeito — à data dessa eleição 
para o segundo biênio da 
legislatura” (Tribunal Pleno, DJ 
7.3.2001). 

 

Pode-se inferir, assim, que se as disposições 
contidas no art. 57, § 4º, da Constituição, 
relativas à vedação à reeleição e à data para 
eleição da Mesa legislativa não são de 
reprodução obrigatória pelos Estados-
membros, tampouco o prazo de duração do 
mandato dos membros da referida Mesa deverá 
sê-lo. 
 

DECISÃO: Discute-se neste recurso 
extraordinário a legitimidade dos 
Municípios para, em sua lei 
orgânica, determinar prazo do 
mandato da Mesa da Câmara 
Municipal diverso daquele 
estabelecido no artigo 57, § 4º, da 
CB/88. 2. O TJ/SP, em ação de 
inconstitucionalidade proposta 
pela Mesa de Vereadores da 
Câmara Municipal de Palmeira 
D'Oeste, declarou “a 
inconstitucionalidade do 
dispositivo legal atacado, por 

afronta ao disposto nos artigos 11 
e 144 da Constituição Estadual, e 
artigo 29 e 57, parágrafo 4º, da 
Constituição da República” [fls. 66-
67]. 3. O recorrente alega violação 
do disposto no artigo 29 da 
Constituição do Brasil. 4. O recurso 
merece provimento. O Supremo 
reiteradamente tem decidido que 
“a norma inscrita no art. 57, § 4º, 
da Constituição Federal - no ponto 
em que esta veda a recondução, 
nas eleições imediatamente 
subseqüentes, para o mesmo 
cargo na Mesa Diretora das Casas 
do Congresso Nacional - não 
veicula princípio essencial a que 
devam obediência as demais 
unidades da Federação, não se 
revelando, por isso mesmo, tal 
cláusula, suscetível de reprodução 
obrigatória nos estatutos 
fundamentais dos Estados-
membros e Municípios” [PET n. 
1.653, Relator o Ministro Celso de 
Mello, DJ de 5.2.99]. 5. No mesmo 
sentido, a ADI n. 792, Relator o 
Ministro Moreira Alves, DJ de 
20.4.01; a ADI n. 793, Relator o 
Ministro Carlos Velloso, DJ de 
16.5.97; e a ADI n. 1.528-MC, 
Relator o Ministro Octavio Gallotti, 
DJ de 5.10.01. Dou provimento ao 
recurso com fundamento no 
disposto no artigo 557, § 1º-A, do 
CPC” (Rel. Min. Eros Grau, DJ 
12.6.2008). 

 

O estabelecimento de eleições antes da posse, 
tal como proposto pela presente PEC, dará à 
nova composição da Mesa Diretora a 
possibilidade de inteirar-se do funcionamento 
dos órgãos e entidades que compõem a 
Administração Pública da Assembleia e preparar 
os atos de iniciativa da nova Mesa Diretora, a 
serem editados imediatamente após a posse. 
 

Com a alteração proposta, os membros da eleita 
Mesa Diretora terão acesso às informações 
relativas às contas públicas, aos programas e 
aos projetos do Legislativo Estadual e, assim, 
poderão realizar uma melhor transição. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DOUTOR HÉRCULES 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 140/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. LEVI SCATOLIN. 

 
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. ‘’Levi 
Scatolin'’.  

 
SALA DAS SESSÕES, 12 de novembro de 

2019. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Levi Scatolin é natural de Passos, Minas Gerais. 
 
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito 
do Sul de Minas. 
 
Atua como Vice -Procurador  Chefe do 
Ministério Público do Trabalho. 
 

Já agraciado, no Grau de Grã-Cruz, pela ordem 
capixaba do Mérito Judiciário do Trabalho, 
realizado no Tribunal Regional do Trabalho, em 
20 de agosto de 1998. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DOUTOR HÉRCULES 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 141/2019 

 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. VALÉRIO SOARES HERINGER. 

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. ‘’Valério 
Soares Heringer’’.  

 
SALA DAS SESSÕES, 12 de novembro de 

2019. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 
Valério Soares Heringer é natural de 
Governador Valadares, Minas Gerais.  

 
Graduado em Direito e Mestre em Gestão 
Pública pela Universidade do Estado do Espírito 
Santo. 

 
Exerce atualmente o cargo efetivo de 
Procurador do Trabalho desde 1999 e a Chefia 
do Ministério Público do Trabalho no Espírito 
Santo desde 2017, em segundo mandato. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DOUTOR HÉRCULES 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 142/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA. 

 
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. ‘’José 
Onofre de Souza’’.  
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SALA DAS SESSÕES, 18 de novembro de 
2019. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 

José Onofre de Souza é natural do Estado do Rio 
de Janeiro.  
 

Ainda no Rio de Janeiro, tornou-se empresário 
no ramo de veículos pesados, porém, em busca 
de uma maior qualidade de vida para si e para 
sua família, começou a empreender no Espírito 
Santo criando a Revi-Rio, uma distribuidora de 
autopeças elétricas. 
 

Alguns anos depois, encerrou as atividades de 
sua empresa no Rio de Janeiro e mudou-se 
definitivamente para o Espírito Santo, fixando 
residência em Vila Velha. 
 

Em 2010 fundou a SOCEPEL - Sociedade Editorial 
de Pesquisa em Educação e Libras, empresa 
privada de interesse público, onde continuou e 
aumentou seus esforços em favor da pessoa 
com deficiência, em especial os indivíduos 
surdos, lutando para fazer valer a legislação que 
trata da Língua Brasileira de Sinais e 
consequentemente ampliar e consolidar o 
acesso da pessoa surda em todas as instâncias 
do cotidiano. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DELEGADO LORENZO PAZOLINI 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 143/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense à senhora ANA PAULA TAUCEDA 

BRANCO. 
 

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 à senhora Ana 
Paula Tauceda Branco”.  

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

SALA DAS SESSÕES, 18 de novembro de 
2019. 
 

DELEGADO LORENZO PAZOLINI  
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
ANA PAULA TAUCEDA BRANCO, é natural de 
Recife/PE, ingressou na magistratura em 2012. É 
Desembargadora do TRT-17ª Região desde 19 
de junho de 2012. Graduada em Direito pela 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 
em 1991, especialista em Direito do Trabalho, 
Direito Processual do Trabalho e Direito 
Constitucional do Trabalho pela Faculdade 
Cândido Mendes de Vitória/ES, em 2000 e 
mestre em Direitos e Garantias Constitucionais 
Fundamentais pelas Faculdades Integradas de 
Vitória, em 2006, atuou como advogada nas 
áreas Trabalhista, Constitucional e 
Previdenciária. Professora de Direito do 
Trabalho na Pós Graduação da FDV.  
 
É autora dos livros A Colisão de Princípios 
Constitucionais no Direito do Trabalho, e co-
autora de Discursos Introdutórios na Ciência do 
Direito e O Mundo do Trabalho: Leituras Críticas 
da Jurisprudência do TST - Em Defesa do Direito 
do Trabalho, dentre outras obras jurídicas.  
Em 2012, assumiu como desembargadora do 
TRT-ES, ocupando a vaga do quinto 
constitucional destinada à advocacia.  
 

Atualmente, é Presidente e Corregedora do TRT-
ES no biênio 2019/2021, Conselheira do CSJT 
(Conselho Superior da Justiça do Trabalho), 
representando a região sudeste, desde agosto 
de 2019, Desembargadora da 3a Turma do TRT-
ES, Secretária Geral da CONAPROC (Comissão 
Nacional de Promoção da Conciliação), órgão do 
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CSJT (Conselho Superior da Justiça do Trabalho), 
desde março de 2017. 
 

Atuou, como Coordenadora-Geral do Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de 
Solução de Disputas - NUPEMEC (no ano de 
2018 - ano de criação do Núcleo), Presidente da 
Comissão de Responsabilidade Socioambiental 
do TRT-ES (no período de janeiro de 2014 
dezembro de 2018), Presidente do Núcleo de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 
(desde junho de 2013 até a criação do 
NUPEMEC em 2018) e Presidente da 3ª Turma - 
biênio 2013-2014. 
 
Foi Vice-Presidente do TRT da 17ª Região - 
biênio janeiro/2013 - dezembro/2014 
 
Foi, também, Ouvidora do TRT da 17ª Região - 
janeiro/2013 à dezembro de 2014. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL RAQUEL LESSA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 146/2019 

 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito 
Santense ao Senhor JONAS LACERDA SILVA. 

 

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 
Jonas Lacerda Silva” 
 

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

SALA DAS SESSÕES, 18 de novembro de 
2019. 
 

RAQUEL LESSA 
Deputada Estadual - PROS 

JUSTIFICATIVA 
 

Nascido na cidade de Conselheiro Pena no 
Estado de Minas Gerais em 12/05/1963, o Sr. 
JONAS LACERDA SILVA, veio para o Estado do 
Espírito Santo em 1986. São mais de duas 
décadas empreendendo em terras capixabas.  
 
Pai do Vinicius e do Gabriel, Jonas é casado com 
Kenia Lúcia dos Santos. 
 
Graduou-se em Ciências Contábeis na Faculdade 
Cândido Mendes no ano de 2007. 
 
Trabalhou como Técnico em Contabilidade na 
empresa Supermercados Formigão. Em 1997 
fundou com o Sócio a empresa de contabilidade 
que hoje se chama Quantum Soluções 
Empresariais LTDA, sediada em Vitória e 
prestando serviços para o Espírito Santo e 
outros estados da região Sudeste, gera 92 
empregos diretos.  
 
A história empreendedora do Senhor Jonas, o 
credencia ao recebimento da cidadania Espirito-
Santense, por essa razão conclamo aos Nobres 
Pares que votem conosco pela APROVAÇÃO da 
presente proposição, para que o nosso Estado 
do Espírito Santo, possa conceder a este cidadão 
que já é capixaba de fato, também o 
reconhecimento dessa condição por direito. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL RAQUEL LESSA 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 147/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito 
Santense ao Senhor WILSON DREYER. 

 

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: 
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“Concede o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor 
Wilson Dreyer” 
 

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

SALA DAS SESSÕES, 18 de novembro de 
2019. 
 

RAQUEL LESSA 
Deputada Estadual - PROS 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Nascido na cidade de Chapada, no Rio Grande 
do Sul, o Sr. WILSON DREYER, mais conhecido 
como Gaúcho reside em Vitória há mais de 19 
anos.  
 
Atualmente emprega mais de 40 funcionários 
diretamente, e em média de 100 funcionários 
indiretamente. Começou empreendendo na 
capital Vitória com apenas um restaurante no 
segmento de self-service, atendendo em média 
20 pessoas/dia e logo expandiu suas atividades 
para outras localidades.  
 

Atua no ramo alimentício, possuindo sob sua 
administração três restaurantes ao qual leva o 
nome de Grill Mania, localizados entre a região 
de Jardim Camburi e Mata da Praia, trabalha 
com o sistema à la carte oferecendo o melhor 
churrasco da região para uma média de 1000 
pessoas/dia .  
 

A história empreendedora do Senhor Wilson 
Dreyer, o credencia ao recebimento da 
cidadania Espirito-Santense, por essa razão 
conclamo aos Nobres Pares que votem conosco 
pela APROVAÇÃO da presente proposição, para 
que o nosso Estado do Espírito Santo, possa 
conceder a este cidadão que já é capixaba de 
fato, também o reconhecimento dessa condição 
por direito. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL RAQUEL LESSA 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 148/2019 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito 
Santense ao Senhor ARLEI MALHEIRO DE LIMA. 

 

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 Arlei 
Malheiro de Lima” 

 

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

SALA DAS SESSÕES, 18 de novembro de 
2019. 
 

RAQUEL LESSA 
Deputada Estadual - PROS 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Nascido na cidade de Ijuí no Estado de Rio 
Grande do Sul, o Sr. ARLEI MALHEIRO DE LIMA, 
reside em São Gabriel da Palha, região noroeste 
do Espírito Santo desde 1998. São mais de duas 
décadas empreendendo em terras capixabas.  
 
Pai da Andressa e do Matheus, Arlei é conjugue 
de Any Patrícia Massucatti. 
Atualmente tem atuado como advogado, mas 
sua verdadeira vocação é o empreendedorismo. 
Empresário do ramo de irrigação Arlei hoje 
emprega 5 (cinco) funcionários na empresa 
Fertigotas Irrigação, no Município de São 
Gabriel da Palha - ES.  
 

A história empreendedora do Senhor Arlei, o 
credencia ao recebimento da cidadania 
Espiritosantense, por essa razão conclamo aos 
Nobres Pares que votem conosco pela 
APROVAÇÃO da presente proposição, para que 
o nosso Estado do Espírito Santo, possa 
conceder a este cidadão que já é capixaba de 
fato, também o reconhecimento dessa condição 
por direito. 
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PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM nº 221/2019 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação dessa Casa de 
Leis a inclusa Proposta de Emenda à 
Constituição que modifica regras do regime 
próprio de previdência social e dá outras 
providências.   

 

O envio da presente PEC decorre da 
promulgação da Emenda Constitucional Federal 
nº 103, de 12 de novembro de 2019, publicada 
no Diário Oficial da União em 13 de novembro 
de 2019, que altera o sistema de previdência 
social e estabelece regras de transição e 
disposições transitórias. 

 

A EC nº 103/2019 insere inúmeras 
modificações no âmbito constitucional, 
alterando, substancialmente, as regras do 
Regime Geral de Previdência Social - RGPS e do 
regime próprio de previdência social. 

 

Parte das regras introduzidas pela EC nº 
103/2019 são aplicadas imediatamente aos 
Estados, ao DF e aos Municípios enquanto 
outras dependem de alterações legislativas a 
serem levadas a efeito pelos respectivos entes 
federados.  

 

No tocante à aposentadoria voluntária dos 
servidores públicos, a citada EC tratou, 
unicamente, de regras permanentes e de 
transição para os servidores públicos federais. 
Em relação aos Estados, DF e Municípios, a nova 
redação do art. 40, § 1º, III, da CRFB previu que 
a aposentadoria voluntária se daria “na idade 
mínima estabelecida mediante emenda às 
respectivas Constituições e Leis Orgânicas, 
observados o tempo de contribuição e os 
demais requisitos estabelecidos em lei 
complementar do respectivo ente federativo.” 

 

Com o escopo de atualizar a Constituição 
do Estado do Espírito Santo às novas regras 

introduzidas pela referida EC e almejando 
reduzir o déficit do sistema previdenciário 
estadual, apresenta-se a presente Proposta de 
Emenda à Constituição. 

 

A modificação do regime próprio de 
previdência social do Estado do Espírito Santo é 
uma medida necessária diante do excessivo 
déficit atuarial desse regime. O Estado tem a 
obrigação de efetuar o aporte para cobertura 
de insuficiência financeira do Fundo Financeiro, 
que é destinado ao pagamento dos benefícios 
previdenciários dos segurados que tenham 
ingressado no serviço público estadual e aos 
que já recebem benefícios previdenciários do 
Estado, até a data de publicação da Lei 
Complementar nº 282/2004, e aos seus 
respectivos dependentes. 

 

Ao longo dos anos, ocorreu um acréscimo 
exponencial do dispêndio do erário estadual 
com a cobertura dos benefícios previdenciários 
dos aposentados e pensionistas. O valor 
aportado pelo Estado passou de R$ 
1.486.310.996,34 (um bilhão, quatrocentos e 
oitenta e seis milhões, trezentos e dez mil 
novecentos e noventa e seis reais vírgula trinta 
quatro centavos) em 2014 para R$ 
2.150.353.850,82 (dois bilhões, cento e 
cinquenta milhões, trezentos e cinquenta e três 
mil, oitocentos e cinquenta vírgula oitenta e 
dois centavos) em 2018, o que equivale à 
15,85% da Receita Corrente Líquida - RCL. Para 
o ano de 2019, projeta-se o dispêndio de R$ 
2.413.081.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e 
treze milhões e oitenta e um mil). 

 

A presente PEC contribuirá para a 
contenção do crescimento e mesmo a redução 
desse déficit e consubstancia-se na primeira 
etapa da modificação do sistema de previdência 
do Estado, que dependerá, para sua 
implantação, de posterior aprovação de lei 
complementar, conforme o disposto no art. 40, 
§ 1º, III, da CRFB. Nesse cenário, apenas com o 
envio do projeto de lei complementar é que 
será possível apresentar um valor adequado da 
economia aos cofres públicos com a 
modificação do sistema de previdência 
estadual, mas é possível apontar que as 
alterações que buscam ser introduzidas são 
aptas a gerar uma economia de até R$ 3 bilhões 
no período entre 2020 e 2030.  
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Por todo o exposto, e na certeza de que 
essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor da 
proposta, anexo, e as razões que o justificam, 
apoiará e aprovará esta iniciativa, por 
reconhecer o interesse público que ela traduz. 

 

Vitória, 13 de novembro de 2019. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL  
Nº 027/2019 

 

Modifica regras do regime 
próprio de previdência social e dá 
outras providências.   
 

Art. 1º A Constituição Estadual passa a 
vigorar com as seguintes alterações:  

  

“Art. 32. (...)  
(...)  
§ 21. O servidor público titular de 

cargo efetivo poderá ser readaptado para 
exercício de cargo cujas atribuições e 
responsabilidades sejam compatíveis com 
a limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade física ou mental, enquanto 
permanecer nesta condição, desde que 
possua a habilitação e o nível de 
escolaridade exigidos para o cargo de 
destino, mantida a remuneração do cargo 
de origem.  

§ 22. A aposentadoria concedida 
com a utilização de tempo de contribuição 
decorrente de cargo, emprego ou função 
pública, inclusive do Regime Geral de 
Previdência Social, acarretará o 
rompimento do vínculo que gerou o 
referido tempo de contribuição.  

§ 23. É vedada a complementação 
de aposentadorias de servidores públicos 
e de pensões por morte a seus 
dependentes que não seja decorrente do 
disposto nos §§ 14 a 16 do art. 39 ou que 
não seja prevista em lei que extinga 
regime próprio de previdência social.” 
(NR)  

 

“Art. 33. (...) 
(....) 

V - na hipótese de ser segurado de 
regime próprio de previdência social, 
permanecerá filiado a este regime, no 
ente federativo de origem. 

(...)” (NR)  
 

“Art. 38. (...) 
(....) 
§ 8º É vedada a incorporação de 

vantagens de caráter temporário ou 
vinculadas ao exercício de função de 
confiança ou de cargo em comissão à 
remuneração do cargo efetivo.”(NR) 

 
“Art. 39. O regime próprio de 

previdência social dos servidores titulares 
de cargos efetivos terá caráter 
contributivo e solidário, mediante 
contribuição do Estado, de servidores 
ativos, de aposentados e de pensionistas, 
observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial.  

 
§ 1º O servidor abrangido por 

regime próprio de previdência social será 
aposentado:  

 

I - por incapacidade permanente 
para o trabalho, no cargo em que estiver 
investido, quando insuscetível de 
readaptação, hipótese em que será 
obrigatória a realização de avaliações 
periódicas para verificação da 
continuidade das condições que 
ensejaram a concessão da aposentadoria, 
na forma de lei;  

 

II - compulsoriamente, com 
proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, aos 70 (setenta) anos de 
idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de 
idade, na forma de lei complementar 
federal; e 

 

III - voluntariamente, aos 62 
(sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 
e aos 65 (sessenta e cinco anos) de idade, 
se homem, observados o tempo de 
contribuição e os demais requisitos 
estabelecidos em lei complementar.  

 

§ 2º Os proventos de aposentadoria 
não poderão ser inferiores ao valor 
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mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 
da Constituição Federal ou superiores ao 
limite máximo estabelecido para o Regime 
Geral de Previdência Social, observado o 
disposto nos §§ 14 a 16.  

 
§ 3º As regras para cálculo de 

proventos de aposentadoria serão 
disciplinadas em lei. 

 
§ 4º É vedada a adoção de requisitos 

ou critérios diferenciados para concessão 
de benefícios em regime próprio de 
previdência social, ressalvado o disposto 
nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.  

 
§ 4º-A Poderão ser estabelecidos por 

lei complementar idade e tempo de 
contribuição diferenciados para 
aposentadoria de servidores com 
deficiência, previamente submetidos à 
avaliação biopsicossocial realizada por 
equipe multiprofissional e interdisciplinar. 

 
§ 4º-B Poderão ser estabelecidos por 

lei complementar idade e tempo de 
contribuição diferenciados para 
aposentadoria de ocupantes do cargo de 
agente penitenciário, de agente 
socioeducativo ou de policial civil.  

 
§ 4º-C Poderão ser estabelecidos por 

lei complementar idade e tempo de 
contribuição diferenciados para 
aposentadoria de servidores cujas 
atividades sejam exercidas com efetiva 
exposição a agentes nocivos químicos, 
físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou 
associação desses agentes, vedados a 
caracterização por categoria profissional 
ou ocupação. 

 
§ 5º Os ocupantes do cargo de 

professor terão idade mínima reduzida em 
5 (cinco) anos em relação às idades 
decorrentes da aplicação do disposto no 
inciso III do § 1º, desde que comprovem 
tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no 
ensino fundamental e médio fixado em lei 
complementar.  

§ 6º Ressalvadas as aposentadorias 
decorrentes dos cargos acumuláveis na 
forma desta Constituição, é vedada a 
percepção de mais de uma aposentadoria 
à conta de regime próprio de previdência 
social, aplicando-se outras vedações, 
regras e condições para a acumulação de 
benefícios previdenciários estabelecidas 
no Regime Geral de Previdência Social.  

 
§ 7º Observado o disposto no § 2º 

do art. 201 da Constituição Federal 
quando se tratar da única fonte de renda 
formal auferida pelo dependente, o 
benefício de pensão por morte será 
concedido nos termos de lei, a qual tratará 
de forma diferenciada a hipótese de 
morte dos servidores de que trata o § 4º-B 
decorrente de agressão sofrida no 
exercício ou em razão da função, nos 
termos de lei complementar.  

 
§ 8º É assegurado o reajustamento 

dos benefícios para preservar-lhes, em 
caráter permanente, o valor real, 
conforme critérios estabelecidos em lei. 

§ 9º O tempo de contribuição 
federal, estadual, distrital ou municipal 
será contado para fins de aposentadoria, 
observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do 
art. 201 da Constituição Federal, e o 
tempo de serviço correspondente será 
contado para fins de disponibilidade.  

 

(..) 
§ 12. Além do disposto neste artigo, 

serão observados, em regime próprio de 
previdência social, no que couber, os 
requisitos e critérios fixados para o 
Regime Geral de Previdência Social.  

 

§ 13. Aplica-se ao agente público 
ocupante, exclusivamente, de cargo em 
comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração, de outro cargo 
temporário, inclusive aos detentores de 
mandato eletivo, ou de emprego público, 
o Regime Geral de Previdência Social.  

 
§ 14. O Estado e os Municípios 

instituirão, por lei de iniciativa do 
respectivo Poder Executivo, regime de 
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previdência complementar para 
servidores públicos ocupantes de cargo 
efetivo, observado o limite máximo dos 
benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social para o valor das aposentadorias e 
das pensões em regime próprio de 
previdência social, ressalvado o disposto 
no § 16.  

 
§ 15. O regime de previdência 

complementar de que trata o § 14 
oferecerá plano de benefícios somente na 
modalidade contribuição definida, 
observará o disposto no art. 202 da 
Constituição Federal e será efetivado por 
intermédio de entidade fechada de 
previdência complementar ou de entidade 
aberta de previdência complementar.  

 
§ 16. Somente mediante sua prévia 

e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 
15 poderá ser aplicado ao servidor que 
tiver ingressado no serviço público até a 
data da publicação do ato de instituição 
do correspondente regime de previdência 
complementar. 

 
§ 17. Todos os valores de 

remuneração considerados para o cálculo 
do benefício previsto no § 3° serão 
devidamente atualizados, na forma da lei. 

 

§ 18. Incidirá contribuição sobre os 
proventos de aposentadorias e pensões 
concedidas pelo regime de que trata este 
artigo que superem o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social de que trata o 
art. 201 da Constituição Federal, com 
percentual igual ao estabelecido para os 
servidores titulares de cargos efetivos. 

 

§ 19. Observados critérios a serem 
estabelecidos em lei, o servidor titular de 
cargo efetivo que tenha completado as 
exigências para a aposentadoria voluntária 
e que opte por permanecer em atividade 
poderá fazer jus a um abono de 
permanência equivalente, no máximo, ao 
valor da sua contribuição previdenciária, 
até completar a idade para aposentadoria 
compulsória.  

§ 20. É vedada a existência de mais 
de um regime próprio de previdência 
social e de mais de um órgão ou entidade 
gestora deste regime em cada ente 
federativo, abrangidos todos os poderes, 
os órgãos e as entidades autárquicas e 
fundacionais, que serão responsáveis pelo 
seu financiamento, observados os 
critérios, os parâmetros e a natureza 
jurídica definidos na lei complementar 
federal.” (NR) 

 
“Art. 41. Para fins de aposentadoria, 

será assegurada a contagem recíproca do 
tempo de contribuição entre o Regime 
Geral de Previdência Social e os regimes 
próprios de previdência social, e destes 
entre si, observada a compensação 
financeira, de acordo com os critérios 
estabelecidos em lei federal.” (NR) 

  
“Art. 137. O Estado e os Municípios 

instituirão, por meio de lei, contribuições 
para custeio de regime próprio de 
previdência social, cobradas dos 
servidores ativos, dos aposentados e dos 
pensionistas, que poderão ter alíquotas 
progressivas de acordo com o valor da 
base de contribuição ou dos proventos de 
aposentadoria e de pensões. 

 
Parágrafo único. Quando houver 

deficit atuarial, a contribuição dos 
aposentados e pensionistas poderá incidir 
sobre o valor dos proventos de 
aposentadoria e de pensões que supere o 
salário-mínimo.” (NR) 

 

“Art. 152 (...) 
(...) 
XI - na forma estabelecida na lei 

complementar de que trata o § 22 do art. 
40 da Constituição Federal, a utilização de 
recursos de regime próprio de previdência 
social, incluídos os valores integrantes dos 
fundos previstos no art. 249 da 
Constituição Federal, para a realização de 
despesas distintas do pagamento dos 
benefícios previdenciários do respectivo 
fundo vinculado àquele regime e das 
despesas necessárias à sua organização e 
ao seu funcionamento. 

Identificador: 340036003300360031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



12 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 20 de novembro de 2019 

(...)” (NR) 
 

Art. 2º O disposto no § 22 do art. 32 da 
Constituição Estadual não se aplica a 
aposentadorias concedidas pelo Regime Geral 
de Previdência Social até a data de entrada em 
vigor da Emenda Constitucional Federal nº 103, 
de 12 de novembro de 2019. 

 
Art. 3º O disposto no § 23 do art. 32 da 

Constituição Estadual não se aplica a 
complementações de aposentadorias e pensões 
concedidas até a data de entrada em vigor da 
Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de 
novembro de 2019. 

 
Art. 4º Poderá ser estabelecida por lei 

complementar idade diferenciada daquela 
estabelecida no inciso III do § 1º do art. 39, da 
Constituição Estadual, como regra de transição, 
para aposentadoria dos servidores públicos civis 
estaduais que tenham ingressado no serviço 
público em cargo efetivo até a data de 
publicação da referida lei complementar. 

 
Art. 5º Até que seja disciplinada a relação 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios e entidades abertas de previdência 
complementar na forma do disposto nos §§ 4º e 
5º do art. 202 da Constituição Federal, somente 
entidades fechadas de previdência 
complementar estão autorizadas a administrar 
planos de benefícios patrocinados pelo Estado 
ou Municípios, inclusive suas autarquias, 
fundações, sociedades de economia mista e 
empresas controladas direta ou indiretamente. 

 
Art. 6º Ficam revogados o art. 40 e os §§ 

1º, 2º e 3º do 41 da Constituição Estadual e o 
art. 59 dos Atos das Disposições Transitórias 
Constitucionais. 

 

Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra 
em vigor na data de sua publicação. 

 

§ 1º Para cumprir o disposto no inciso III 
do § 1º do art. 39, da Constituição Estadual, o 
Chefe do Poder Executivo deverá encaminhar 
projeto de lei complementar para fixar o tempo 
de contribuição e os demais requisitos para 
aposentadoria voluntária dos servidores 
públicos civis estaduais. 

§ 2º As modificações introduzidas nas 
regras de aposentadoria pelo inciso III do § 1º 
do art. 39 da Constituição Estadual somente 
surtirão efeitos após a publicação da lei 
complementar que fixe o tempo de contribuição 
e os demais requisitos para aposentadoria 
voluntária dos servidores públicos civis 
estaduais. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM nº 222/2019 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Legislativa o incluso Projeto de Lei 
Complementar que altera as alíquotas das 
contribuições previdenciárias previstas na Lei 
Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004. 

 
A alteração das alíquotas das 

contribuições previdenciárias cobradas dos 
servidores públicos civis estaduais ativos e 
aposentados e aos seus pensionistas se dá a fim 
de atender ao disposto no art. 9º, § 4º, da 
Emenda Constitucional nº 103, de 12 de 
novembro de 2019, que estabelece “Os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios não poderão 
estabelecer alíquota inferior à da contribuição 
dos servidores da União, exceto se demonstrado 
que o respectivo regime próprio de previdência 
social não possui deficit atuarial a ser 
equacionado (...).” 

 

Ao se considerar que a alíquota da 
contribuição previdenciária dos servidores 
públicos da União foi fixada em 14% (quatorze 
por cento), conforme art. 11 da EC nº 103/2019, 
e ao se considerar que o regime próprio de 
previdência social do Estado do Espírito Santo 
apresenta déficit atuarial correspondente à R$ 
2.150.353.850,82 (dois bilhões, cento e 
cinquenta milhões, trezentos e cinquenta e três 
mil, oitocentos e cinquenta vírgula oitenta e 
dois centavos) em 2018, o que equivale à 
15,85% da Receita Corrente Líquida (RCL) do ES, 
existindo a previsão de dispêndio do valor de R$ 
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2.413.081.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e 
treze milhões e oitenta e um mil) em 2019, 
adota-se, neste projeto, a mesma alíquota da 
União. 

 
Por sua vez, a base de cálculo das 

contribuições previdenciárias do Estado foi 
mantida, conforme a legislação atualmente em 
vigor no âmbito estadual, incidindo sobre a 
totalidade da base de contribuição no caso dos 
servidores públicos civis ativos, limitada ao teto 
do Regime Geral de Previdência para aqueles 
que ingressaram após a instituição da Fundação 
de Previdência Complementar do Estado do 
Espírito Santo, e incidindo sobre o valor da 
parcela dos proventos ou da pensão que supere 
o limite máximo estabelecido para os benefícios 
do RGPS no caso dos aposentados e 
pensionistas. 

 
Projeta-se um acréscimo da arrecadação 

do Estado no montante de R$ 815.057.324 
(oitocentos e quinze milhões, cinquenta e sete 
mil, trezentos e vinte e quatro) no período entre 
2020 e 2030, o que contribuirá para a redução 
do déficit do regime próprio de previdência dos 
servidores estaduais. 

 
Por todo o exposto, e na certeza de que 

essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor do 
projeto, anexo, e as razões que o justificam, 
apoiará e aprovará esta iniciativa, por 
reconhecer o interesse público que ela traduz. 

 
Vitória, 13 de novembro de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 059/2019 

 
Altera as alíquotas das 

contribuições previdenciárias previstas 
na Lei Complementar nº 282, de 22 de 
abril de 2004. 
 
Art. 1º O art. 40 da Lei Complementar nº 

282, de 22 de abril de 2004, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

“Art. 40. (...) 
 
I - contribuição mensal 

compulsória do segurado ativo, no 
percentual de 14% (quatorze por 
cento), deduzida em folha de 
pagamento, incidente sobre a 
totalidade da base de contribuição;  

II - contribuição mensal 
compulsória dos aposentados e 
pensionistas, no percentual de 14% 
(quatorze por cento), deduzida em 
folha de pagamento de benefícios, 
incidente sobre o valor da parcela 
dos proventos ou da pensão que 
supere o limite máximo estabelecido 
para os benefícios do regime geral 
de previdência social;  

(...) 
§ 4º A contribuição mensal 

compulsória do segurado ativo que 
ingressou no serviço público a partir 
da data do funcionamento da 
Fundação de Previdência 
Complementar do Estado do Espírito 
Santo será no percentual de 14% 
(quatorze por cento), deduzida em 
folha de pagamento, incidente sobre 
a totalidade da base de contribuição, 
limitada ao teto previdenciário do 
Regime Geral de Previdência Social. 

 
(...) 
 

§ 6º Para os segurados 
listados no inciso II do art. 4º desta 
Lei Complementar, a alíquota das 
contribuições previstas nos incisos I 
e II e no § 4° deste artigo 
corresponderá a 11% (onze por 
cento), observada as bases de 
cálculo definidas nos referidos 
incisos.” (NR) 

 
Art. 2º As alíquotas de contribuições 

majoradas por esta Lei Complementar, serão 
exigidas a partir do primeiro dia do mês 
subsequente aos 90 (noventa) dias da data da 
publicação desta Lei Complementar. 

 
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em 

vigor na data de sua publicação. 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.713 

 
Admite na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” a ANDERSON FREIRE. 
 

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 Anderson 
Freire, 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 18 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.716 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a JOSÉ OLIVEIRA MIRANDA. 

 

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 “Comendador”, a José 
Oliveira Miranda, 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 18 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.717 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a CARLOS FERNANDO MONTEIRO 

LINDENBERG NETO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
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 “Comendador”, a Carlos 
Fernando Monteiro Lindenberg Neto, 
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 18 

de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.721 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a ESTANISLAU KOSTKA STEIN. 
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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 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 “Comendador”, a 
Estanislau Kostka Stein, 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 18 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.722 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a ULLYSSES MOREIRA 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 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 “Comendador”, a Ullysses 
Moreira dos Santos, 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 18 
de novembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RESOLUÇÃO Nº 6.723 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a LUIZ FELIPE BALEIA TENUTO ROSSI. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com os artigos 2º da Resolução 
1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Grande Oficial”, a Luiz 
Felipe Baleia Tenuto Rossi, 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 18 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.724 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a RODOLFO QUEIROZ LATERZA. 

 
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 “Comendador”, a Rodolfo 
Queiroz Laterza, concedendo-lhe as insígnias e 
o Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.725 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a JOSÉ TADEU 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 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 “Oficial”, a José Tadeu da 
Silva, 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 19 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.726 

 
Admite na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” a DEYVID ALBERTO HEHR. 

 
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 “Comendador”, a Deyvid 
Alberto Hehr, 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 19 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.727 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a NILSON BASÍLIO TEIXEIRA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
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 “Comendador”, a Nilson 
Basílio Teixeira, 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 19 
de novembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.728 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a CLAUDIO TADEU MILBRATZ. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
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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 Claudio 
Tadeu Milbratz, 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 19 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.729 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a JOSÉ RICARDO ALTOÉ. 

 
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 José Ricardo 
Altoé, 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 19 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

RESOLUÇÃO Nº 6.730 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a ALCIR RAFAEL CAVINA. 

 
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 “Comendador”, a Alcir 
Rafael Cavina, 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 18 
de novembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2293 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, e 
considerando o que consta nos autos do 
Processo Administrativo nº 840515. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º HOMOLOGAR o Acórdão nº 002/2019 do 
Colegiado da Procuradoria desta Assembleia 
Legislativa, na forma do Anexo Único deste Ato. 
 

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 07 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

ACÓRDÃO Nº 002/2019 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 840515 E 
APENSOS 
INTERESSADO: JÚLIO CÉSAR BASSINI CHAMUN 
E OUTROS 
RELATOR: PROCURADOR MATUSALÉM DIAS DE 
MOURA 
 
EMENTA: FÉRIAS-PRÊMIO. REGIME 
REMUNERATÓRIO DE VENCIMENTO. PRAZO 
LIMITE DE ATÉ 60 SESSENTA DIAS PARA 
REQUERIMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA 
CONCESSÃO APÓS O PRAZO ESTIPULADO NA 
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/1994. 
OBRIGATORIEDADE DA CONCESSÃO DO 
ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. INDEFERIMENTO 
DO PEDIDO INICIAL. 1. Requerimento 
formulado por servidor público estadual, 
ocupante de cargo efetivo desta Assembleia 
Legislativa fora do prazo estabelecido no 
parágrafo único do art. 118 da Lei 
Complementar Estadual nº 46/1994 (Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado 
do Espírito Santo). 2. Entendimento consolidado 
da PGALES no sentido de que o servidor público, 
remunerado por vencimento, que optar pelas 
férias-prêmio deve requerê-la no prazo de até 
60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à 
data prevista para a aquisição do direito ao 
adicional de assiduidade, prazo este 
decadencial. 3. Previsão expressa no parágrafo 
único do art. 118 da Lei Complementar nº 
46/1994 estabelecendo prazo decadencial para 
o exercício do direito de opção às férias-prêmio. 
4. Aplicação do princípio da legalidade estrita. 5. 
Dever da Administração Pública de rever atos 
ilegais, em especial, nos casos em que o ato 
revisado não irradiou efeitos concretos. 6. 
Indeferimento do pleito de concessão das férias-
prêmios em virtude do servidor público, 
remunerado por vencimento, ter feito o 

requerimento fora do prazo decadencial 
legalmente estabelecido, devendo, portanto, ser 
a ele concedido adicional de assiduidade no 
percentual de 2% (dois por cento) sobre a sua 
remuneração-base, observado, no caso de 
pagamento retroativo, o respectivo teto 
constitucional remuneratório. 
 

ACÓRDÃO: 
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, 
ACORDAM por unanimidade os Procuradores 
membros do Colegiado da Procuradoria da 
Assembleia Legislativa em opinar pela 
impossibilidade de concessão das férias-prêmio 
ao servidor público, remunerado por 
vencimento, em que o requerimento for feito 
fora do prazo decadencial legalmente 
estabelecido, devendo, portanto, ser a ele 
concedido adicional de assiduidade no 
percentual de 2% (dois por cento) sobre a sua 
remuneração-base, observado, no caso de 
pagamento retroativo, o respectivo teto 
constitucional remuneratório, tornando sem 
efeito o Ato da Mesa nº 1357, publicado no DPL 
do dia 17/12/2014 desde a data da sua 
publicação. 

 
Vitória-ES, 14 de janeiro de 2019. 

 

Rafael H. G. Teixeira de 
Freitas 

Presidente 

Ricardo Benetti 
Fernandes Moça 
Vice-Presidente 

 
Vinicius Oliveira Gomes 

Lima 
Membro 

 

José Arimathea 
Campos Gomes 

Diretor da 
Procuradoria 

Julio Cesar Bassini 
Chamun 
Membro 

 

Eduardo Rocha Lemos 
Membro 

 

Matusalém Dias de 
Moura 

Membro 
 

Alécio Jocimar Fávaro 
Membro 

 

Bruno Rua Baptista 
Membro 

 

Carli Margarida 
Guarnier Silva 

Membro 
 

Diovana B. Loriato 
Hermesmeyer 

Membro 

Werlen Silva de 
Oliveira 
Membro 
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ATO Nº 2294 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, e 
considerando o que consta nos autos do 
Processo Administrativo nº 190076/2019. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º HOMOLOGAR o Acórdão nº 003/2019 do 
Colegiado da Procuradoria desta Assembleia 
Legislativa, na forma do Anexo Único deste Ato. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 07 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ANEXO ÚNICO 

 

ACÓRDÃO N.º 003/2019 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 190076 
INTERESSADA: NEUZA GOMES DE SOUZA 
RELATOR: PROCURADOR RICARDO BENETTI 
FERNANDES MOÇA  
 

EMENTA: 
 

REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO 
EDUCACIONAL INSTITUÍDO PELA LEI Nº 
8.950/2008, ALTERADA PELAS LEIS Nº 
10.083/2013, 10.225/2014 E 
REGULAMENTADAS PELOS ATOS Nº 
3.260/2018, ALTERADO PELO ATO Nº 
267/2010. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 
E AQUISIÇÃO DO DIREITO AO INCENTIVO 
EDUCACIONAL, SUBORDINADOS À EFETIVA 
APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO 
DO CURSO, DEVIDAMENTE REGISTRADO. 
IRREVELÂNCIA DAS DATAS DE PROTOCOLO DO 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA 
COLAÇÃO DE GRAU (ART. 3º, §3º, I DA LEI 
ESTADUAL Nº 8.950/08). AFASTAMENTO EM 
VITURDE DE APOSENTARIA ANTERIOR À DATA 
DA EFETIVA APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA. 
CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS 
NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO 
INCENTIVO EDUCACIONAL QUANDO A 
REQUENTE JÁ ESTAVA EM INATIVIDADE, APÓS 

ADERIR AO PAI (PROGRAMA DE 
APOSENTADORIA INCENTIVADA). 
INAPLICABILIDADE DA ATUAL REDAÇÃO DO 
ART. 25, §3º DA LC Nº 917/2019. AUSÊNCIA DE 
PREVISÃO EXPRESSA DE RETROATIVIDADE DA 
LEI. OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DO 
DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO 
E COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA 
DE CONCESSÃO DO ADICIONAL.  
1. Somente fará jus ao incentivo educacional o 
servidor público da Assembleia Legislativa que 
apresentar o respectivo diploma de conclusão 
de curso de graduação devidamente registrado.  
2. É indevida a concessão de incentivo 
educacional quando, a pretexto de cumprir 
todos os requisitos necessários para a aquisição 
do direito, o requerente apresenta o diploma de 
conclusão do curso, devidamente registrado, 
quando já se encontra em inatividade, após 
aderir ao PAI (programa de aposentadoria 
incentivada). 3. Inteligência retirada dos 
dispositivos da Lei Estadual nº 8.950/2008 (com 
as alterações introduzidas pelas Leis nº 
10.083/2013 e 10.225/2014), Lei Federal nº 
9.394/1996 e Decreto nº 9.235/2017. 4. 
Impossibilidade de aplicação retroativa da atual 
redação do art. 25, §3º, da Lei nº 282 de 22 de 
Abril de 2004, alterado pela Lei Complementar 
nº 917/2019, não podendo atingir situações 
jurídicas consolidadas, em respeito aos 
postulados do ato jurídico perfeito, direito 
adquirido e coisa julgada. 
 
 

ACÓRDÃO: 
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, 
Processo Administrativo nº 190076, ACORDA o 
Colegiado da Procuradoria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, na 
conformidade da ata da reunião do dia 
16/10/2019, que integram este opinamento, 
em, à unanimidade de votos, acompanhar o 
voto do Procurador Relator Ricardo Benetti 
Fernandes Moça. 
 

Vitória-ES, 16 de Outubro de 2019. 
 
 
Rafael H. G. Teixeira de 

Freitas 
Presidente 

Ricardo Benetti 
Fernandes Moça 
Vice-Presidente 
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Vinicius Oliveira Gomes 
Lima 

Membro 
 

Julio Cesar Bassini 
Chamun 
Membro 

 
Gustavo Merçon 

Membro 
 

José Arimathea Campos 
Gomes 

Diretor da Procuradoria 
 

Eduardo Rocha Lemos 
Membro 

 
Alécio Jocimar Fávaro 

Membro 
 

Bruno Rua Baptista 
Membro 

 
Liziane Maria Barros de 

Miranda 
Membro 

 

Werlen Silva de Oliveira 
Membro 

 
ATO Nº 2295 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, e 
considerando o que consta nos autos do 
Processo Administrativo nº 171656/2017. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º HOMOLOGAR o Acórdão nº 004/2019 do 
Colegiado da Procuradoria desta Assembleia 
Legislativa, na forma do Anexo Único deste Ato. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 07 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ANEXO ÚNICO 

 
ACÓRDÃO N.º 004/2019 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 171656 
INTERESSADA: SECRETARIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS 
RELATOR: PROCURADOR EDUARDO ROCHA 
LEMOS 
 
EMENTA: CONSULTA ADMINISTRATIVA. 
PROCEDIMENTO DE COBRANÇA DE DÉBITO 
ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE 

APRIMORAMENTO DOS MECANISMOS DE 
CONTROLE E INFORMAÇÃO DE 
APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
REGULARIZAÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE 
SERVIÇO E DE ASSIDUIDADE NO CASO DE 
APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
COMISSIONADOS. INDISPENSABILIDADE DE 
RETIFICAÇÃO DOS ADICIONAIS NO CASO DE 
APROVEITAMENTO PARA CÁLCULO DO VALOR 
DA APOSENTADORIA JUNTO AO REGIME GERAL 
E PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ATO 
JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA 
SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Consulta 
administrativa realizada solicitando orientação 
jurídica quanto a cobrança de débitos 
administrativos e procedimento a ser adotado 
no caso de aposentadoria de servidor público 
comissionado que continua no cargo. 2. O 
procedimento de cobrança administrativa de 
débitos se encontra inscrito no disposto no art. 
73 da Lei Complementar nº 46/1994. 3. Nos 
casos em que por erro administrativo ou do 
próprio servidor houve o pagamento indevido 
de determinada verba indenizatória ou salarial, 
deve a Administração parcelar o débito, não 
podendo a parcela comprometer mais do que 
20% (vinte por cento) da remuneração do 
servidor público. 4. Se porventura o valor pago 
indevidamente for 50% (cinquenta por cento) 
maior da remuneração do servidor público 
habitual ou esperada para o período, fica ele 
obrigado a proceder a devolver o valor em uma 
única parcela no prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) horas, contado a partir de sua notificação 
por parte da Administração sob pena de ficar 
em mora. 5. Se a origem do débito deriva de 
alcance, desfalque, remissão ou omissão em 
efetuar recolhimentos ou entradas nos prazos 
legais, sendo determinado, nos termos do 
disposto no §2º do art. 73 da Lei Complementar 
Estadual nº 46/1994, que a devolução seja 
efetivada em uma única vez, tudo em valores 
atualizados, independente dos fatos originários 
terem sido fracionados ou espaçados. 6. Em 
todo o caso, caso sobrevenha o fim da relação 
jurídico-administrativo do servidor público com 
o Estado, seja por meio da demissão, 
exoneração ou cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade, deve a Administração Pública 
proceder à compensação, descontando de 
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eventuais recebíveis o valor devido a Fazenda 
Pública, inclusive o valor total parcelado de 
débito. 7. Frustrada a cobrança pela via 
administrativa, deve a Assembleia Legislativa 
encaminhar cópia dos respectivos autos para 
Procuradoria-Geral do Estado, órgão 
responsável pela cobrança judicial e inscrição na 
dívida ativa do Estado do Espírito Santo, a quem 
caberá fazer o juízo da conveniência de ajuizar a 
respectiva ação de cobrança. 8. Compete ao 
servidor público comissionado informar, de 
ofício, a sua aposentadoria junto ao Regime 
Geral ou Próprio de Previdência Social à 
Assembleia Legislativa, cabendo a esta alertá-lo 
no ato de sua admissão desta obrigatoriedade. 
9. No caso dos autos, houve expressa anuência 
do servidor público, assistido de advogado, para 
a confissão e parcelamento do débito, de sorte 
que é inviável a revisão daquele ato jurídico 
perfeito, não havendo, portanto, que se cogitar 
em remissão da dívida. 
 

ACÓRDÃO: 
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, 
ACORDAM por unanimidade os Procuradores 
membros do Colegiado da Procuradoria da 
Assembleia Legislativa em opinam pela: a) 
impossibilidade de reexame da matéria por 
força da confissão de débito do próprio 
interessado e diante da inaplicabilidade dos 
fundamentos contidos nos PA’s 092752 e 
141657 ao caso concreto; b) uma vez 
configurada como infrutífera a possibilidade de 
recebimento do débito pela via administrativa, 
encaminhamento de cópia dos autos dos PA’s 
171656, 160725 e 152326 para Procuradoria-
Geral do Estado, órgão responsável pela 
cobrança judicial e inscrição na dívida ativa do 
Estado do Espírito Santo, a quem caberá fazer o 
juízo da conveniência de ajuizar a respectiva 
ação de cobrança; c) expedição de 
recomendação a Secretaria de Gestão de 
Pessoas para que adote a rotina de 
procedimento descrita nos casos de débitos de 
servidores públicos junto a Assembleia 
Legislativa; e d) Secretaria de Gestão de Pessoas 
inclua no formulário de admissão do servidor 
público da Assembleia Legislativa cláusula 
específica determinando a ele que comunique a 
sua eventual aposentadoria no Regime Geal ou 
Própria de Previdência Social assim que 

cientificado do seu deferimento, como forma de 
evitar a ocorrência de fatos semelhantes no 
futuro, bem como fortuita alegação de boa-fé 
no caso de omissão do próprio servidor. 
 

Vitória-ES, 04 de setembro de 2019. 
 

Rafael H. G. 
Teixeira de 

Freitas 
Presidente 

Ricardo Benetti Fernandes Moça 
Vice-Presidente 

 

 
Vinicius 
Oliveira 
Gomes 

Lima 
Membro 

 
José Arimathea Campos Gomes 

Diretor da Procuradoria 

 
Julio Cesar 

Bassini 
Chamun 
Membro 

 
Eduardo Rocha Lemos 

Membro 
 

 
Bruno Rua 

Baptista 
Membro 

 
Alécio Jocimar Fávaro 

Membro 
 

 
Werlen 
Silva de 
Oliveira 
Membro 

 
Liziane Maria Barros de Miranda 

Membro 

 
 

ATO Nº 2296 
 

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 ao servidor ROMAR 

AZEVEDO MENDES, Técnico Legislativo Sênior - 
ETLS, matrícula nº 201436, o 1º (primeiro) 
INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% (cinco por 
cento) sobre o vencimento do respectivo cargo 
efetivo, a partir de 16/10/2019, conforme art. 
3º da Lei nº 8.950/2008, alterada pela Lei nº 
10.083/2013 e Lei nº 10.225/2014. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2297 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

ELEVAR para 15% (quinze por cento), a 
partir de 16/10/2019, de acordo com art. 106 
da Lei Complementar nº 46/94, de ADICIONAL 
DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus NELZELY 
GONÇALVES LIMA SPERANDIO, matrícula nº 
205020, Assessor Júnior da Secretaria - AJS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2298 
 

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

ELEVAR para 47% (quarenta e sete por 
cento), a partir de 28/10/2019, de acordo com 
art. 106 da Lei Complementar nº 46/94, 
combinado com art. 1º da LC nº 128/98 de 
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz 
jus MARCOS PONTES DE AQUINO, matrícula nº 
035984, Consultor Parlamentar Temático - ECPT. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2299 
 

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

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 23/09/2019, de acordo com art. 106 
da Lei Complementar nº 46/94, de ADICIONAL 
DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus 
PAMHELLA MARQUEZINI DOS SANTOS, 
matrícula nº 208532, Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar - ADGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: RAVYNNY FREDERICO 
KAMKE BABILONE 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 20.11.2019 a 19.11.2020 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 946,10 (novecentos e 
quarenta seis reais e dez 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de novembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: ELISA PARANHOS BRAGA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 21.11.2019 a 20.11.2020 
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5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 946,10 (novecentos e 
quarenta seis reais e dez 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de novembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 282 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

SUSPENDER e MARCAR as férias 
regulamentares dos servidores abaixo 
relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

A partir de Marcar para 
Quantidade 

de dias 

201209 

SANDRA 
MARIA 
CUZZUOL 
LORA 

2019 
01/10/2019 a 
30/10/2019 

16/10/2019 
18/11/2019 a 
02/12/2019 

15 
(quinze) 

dias 
restantes 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 283 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 

 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

200890 
ADEMIR 
PAZOLINI 

2019 
02/01/2019 

a 
16/01/2019 

04/05/2020 
a 

18/05/2020 

15 (quinze) 
dias 

207509 
ALEXANDRE 
LIPEK SPALA 
DEBOSSAN 

2019 
10/12/2019 

a 
08/01/2020 

17/01/2020 
a 

31/01/2020 
e 

17/07/2020 
a 

31/07/2020 

30 (trinta) 
dias 

209194 
BRUNO FRITZ 
FREITAS 

2019 
22/11/2019 

a 
29/11/2019 

02/01/2020 
a 

09/01/2020 

08 (oito) 
dias 

restantes 

209002 
DANIELY DA 
SILVA ROSSI 
DALVI 

2018 
19/11/2019 

a 
18/12/2019 

01/04/2020 
a 

30/04/2020 

30 (trinta) 
dias 

201408 
EVANDRO 
ARMINI GOMES 

2019 
18/11/2019 

a 
02/12/2019 

15/04/2020 
a 

29/04/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

201209 
SANDRA MARIA 
CUZZUOL LORA 

2018 
18/11/2019 

a 
02/12/2019 

12/05/2020 
a 

26/05/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

205238 
KATARINNY 
BUGE ROCHA 

2019 

20/01/2020 
a 

27/01/2020 
e 

28/01/2020 
a 

11/02/2020 

22/04/2020 
a 

29/04/2020 
e 

03/02/2020 
a 

17/02/2020 

23 (vinte e 
três) dias 

207955 
LUCIANA 
WERNERSBACH 
NASCIMENTO 

2019 
02/01/2020 

a 
31/01/2020 

04/08/2020 
a 

02/09/2020 

30 (trinta) 
dias 

209558 
MARCOS PAULO 
TEIXEIRA 
ELIZIARIO 

2019 
10/12/2019 

a 
08/01/2020 

02/01/2020 
a 

16/01/2020 
e 

02/07/2020 
a 

16/07/2020 

30 (trinta) 
dias 

206835 
MARILISE 
LISANIA 
MATACHON 

2019 
16/01/2020 

a 
30/01/2020 

07/02/2020 
a 

21/02/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

200885 
MARILUCE 
SALAZAR BOGHI 

2016 
02/12/2019 

a 
12/12/2019 

07/12/2020 
a 

17/12/2020 

11 (onze) 
dias 

restantes 

209510 
PALLOMA 
OLIVEIRA 
DAHER 

2019 
06/01/2020 

a 
20/01/2020 

02/01/2020 
a 

16/01/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

207845 

RICARDO 
BENETTI 
FERNANDES 
MOÇA 

2019 
13/01/2020 

a 
27/01/2020 

08/09/2020 
a 

22/09/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 284 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 
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RESOLVEM, considerar licenciados os 
servidores deste Poder Legislativo, abaixo 
relacionados, na forma dos artigos citados pela 
Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, com base 
nas informações da Coordenação do Grupo de 
Recursos Humanos (CGRH): 
 

MATRÍCULA SERVIDOR ART. DIA 
PERÍODO DA LICENÇA 

INÍCIO FIM 

20327201 

Bernardo 
Teteco 
Almeida do 
Valle 

129 02 30/10/2019 31/10/2019 

20069201 
Carlos 
Henrique 
Dalapicola 

129 03 07/10/2019 09/10/2019 

03540903 

Claudia 
Marcal 
Rodrigues 
Cruz 

129 12 14/10/2019 25/10/2019 

20110501 
Edina Rangel 
Lourenco 

129 12 24/09/2019 05/10/2019 

20797901 

Eugenia 
Magna 
Broseguini 
Keys 

129 01 25/06/2019 25/06/2019 

20116201 
Izabel Luiza 
Lopes da 
Silva 

129 90 12/10/2019 09/01/2020 

20116301 
Jefson Cavati 
Bubach 

129 15 18/10/2019 01/11/2019 

20116401 
Joao Antonio 
Nunes 
Machado 

129 05 23/10/2019 27/10/2019 

20160801 
Jorge Carlos 
de Oliveira 
Junior 

142 06 13/10/2019 18/10/2019 

20409602 
Leila Suely 
Pecanha 
Malanquini 

129 03 30/10/2019 01/11/2019 

20140101 

Maria do 
Carmo de 
Almeida 
Lima 

129 01 23/10/2019 23/10/2019 

20395401 
Maridalva 
Souza Del 
Fiume 

129 04 15/10/2019 18/10/2019 

20395401 
Maridalva 
Souza Del 
Fiume 

129 02 29/10/2019 30/10/2019 

02788301 
Mirian da 
Penha Dias 
Grillo 

129 01 29/10/2019 29/10/2019 

20164201 
Monica 
Medice Paes 

129 02 04/11/2019 05/11/2019 

20332701 
Nilton 
Gomes 
Junior 

129 01 02/02/2017 02/02/2017 

20321401 
Ocidete da 
Penha 
Corteletti 

129 04 15/10/2019 18/10/2019 

20109001 
Paula de 
Miranda 
Portella 

129 01 18/10/2019 18/10/2019 

20788801 
Rahulla Del 
Fiume 
Sarcinelli 

109 01 04/10/2019 04/10/2019 

20788801 Rahulla Del 
Fiume 

109 02 06/10/2019 07/10/2019 

Sarcinelli 

20788801 
Rahulla Del 
Fiume 
Sarcinelli 

109 10 09/10/2019 18/10/2019 

20788901 
Raiany 
Oliveira Reis 

129 02 24/10/2019 25/10/2019 

20077101 

Rosa 
Eponina 
Salvador 
Moraes 

129 02 24/09/2019 25/09/2019 

20077101 

Rosa 
Eponina 
Salvador 
Moraes 

129 01 10/10/219 10/10/2019 

03574901 

Rosana 
Palassi 
Cupertino de 
Castro 
Borges 

129 01 05/11/2019 05/11/2019 

20797201 

Rosane de 
Souza 
Gomes 
Queiroz 

142 02 14/10/2019 15/10/2019 

20120901 

Sandra 
Maria 
Cuzzuol Lora 

129 30 16/10/2019 14/11/2019 

20334301 
Tania Regina 
dos Santos 
Bermudes 

129 03 09/10/2019 11/10/2019 

20789901 
Valdenice de 
Lima Paiva 

129 01 31/10/2019 31/10/2019 

20789601 
Vanusa Silva 
Costa 

129 02 10/10/2019 11/10/2019 

20789601 
Vanusa Silva 
Costa 

129 01 08/10/2019 08/10/2019 

 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 285 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 

 

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

MATRÍCULA SERVIDOR ART. DIA 
PERÍODO DA LICENÇA 

INÍCIO FIM 

20985501 
Adair 
Valadares 

129 01 24/10/2019 24/10/2019 

20955701 
Adriana 
Soares 
Ribeiro 

129 04 05/11/2019 08/11/2019 
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20866401 
Andre Junior 
Quintiliano 

129 02 11/11/2019 12/11/2019 

20784801 
Bernard 
Ribeiro 
Magnago 

129 01 06/11/2019 06/11/2019 

20768001 
Edirlaine 
Louzada 
Machado 

129 15 06/11/2019 20/11/2019 

20993501 
Eline Joice 
de Oliveira 
Eler 

142 01 08/11/2019 08/11/2019 

20993501 
Eline Joice 
de Oliveira 
Eler 

129 02 04/11/2019 05/11/2019 

20977901 
Fabiana de 
Sousa 
Coutinho 

129 01 08/11/2019 08/11/2019 

20392602 
Fabio 
Andrade de 
Melo 

129 01 31/10/2019 31/10/2019 

20981201 
Flavio Mello 
Sant Ana 

129 15 29/10/2019 12/11/2019 

20878301 
Francini 
Benevides 
Coutinho 

142 01 06/11/2019 06/11/2019 

20935801 
Joyce Assis 
de Oliveira 

129 05 07/11/2019 11/11/2019 

20935801 
Joyce Assis 
de Oliveira 

129 05 10/11/2019 14/11/2019 

20987201 
Larissa Toso 
Dttimann 
Dutra 

129 02 29/10/2019 30/10/2019 

20888402 
Marcos 
Vinicius 
Pimentel 

129 03 28/10/2019 30/10/2019 

20115401 
Maria de 
Fatima 
Berger 

129 02 04/11/2019 05/11/2019 

20975101 
Maria Luiza 
de Oliveira 
Liparizi 

129 03 30/10/2019 01/11/2019 

20975101 
Maria Luiza 
de Oliveira 
Liparizi 

129 02 07/11/2019 08/11/2019 

20332601 
Marise de 
Almeida 
Avila 

129 01 01/11/2019 01/11/2019 

20974501 
Marlene de 
Jesus Santos 

129 15 26/10/2019 09/11/2019 

20502004 

Nelzely 
Goncalves 
Lima 
Sperandio 

129 02 07/11/2019 08/11/2019 

20883802 

Nilcelene 
Lube 
Machado 
Bocayuva 

129 04 29/10/2019 01/11/2019 

20387903 
Paulo 
Roberto 
Torres 

129 02 30/10/2019 31/10/2019 

20924201 
Poliana 
Delevedove 

129 14 11/11/2019 24/11/2019 

20950901 
Renato 
Passos 
Pontini 

129 01 08/11/2019 08/11/2019 

20928601 

Rogma 
Apolonio 
Kramer 
Cordeiro 

129 11 29/10/2019 08/11/2019 

20561703 
Silverio 
Vieira da 
Silva 

129 02 06/11/2019 07/11/2019 

20561703 
Silverio 
Vieira da 
Silva 

129 01 08/11/2019 08/11/2019 

20964401 
Simone de 
Oliveira Silva 
Fortunato 

142 01 30/10/2019 30/10/2019 

20980801 
Trycia Ferrari 
Machado 

142 15 25/10/2019 08/11/2019 

 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DO PROCURADOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 14/2019 
 

O PROCURADOR-GERAL DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das 
atribuições que lhe confere o § 6º do art. 27-A 
da Lei Complementar nº 287/2004 e em 
conformidade com o art. 33 do Ato da Mesa 
Diretora nº 964/2018, resolve: 

 

Art. 1º Deferir o requerimento constante do 
Processo Administrativo nº 193428/2019. 
 

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação. 
 

Vitória, 19 de novembro de 2019.  
 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE 
FREITAS 

Procurador-Geral 
 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

A Subdireção Geral da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, em atendimento ao 
disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, torna 
público que o Diretor Geral ratificou a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente à 
contratação da Editora Globo S/A (CNPJ nº 
04.067.191/0001-60), para fornecimento de 01 
(uma) assinatura do jornal O Globo na 
modalidade digital, para o período de doze 
meses, com base no artigo 25, inciso I, da citada 
Lei e parecer da Procuradoria constante no 
Processo nº 192291/2019. 
Valor total: R$ 358,80 (trezentos e cinquenta e 
oito reais e oitenta centavos). 
 

Vitória/ES, 19 de novembro de 2019. 
 

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

 
 

• QUARTA-FEIRA - 20.11.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE SAÚDE 

Integração do Sistema Transcol e o fim Gratuidade para Pessoas com HIV 

04h00 REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR 

Combate à Violência nos Transportes Coletivos 

06h35 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Finanças 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV Saiba quais as etapas para obtenção do registro de indicação geográfica de 
vinho fino da Serra Gaúcha e conheça o trabalho da Embrapa no estado de 
Roraima com o sistema integração lavoura-pecuária e floresta que está 
ajudando no desempenho de árvores na região 

07h35 PARLAMENTO BRASIL No Mato Grosso Projeto de Lei deseja destinar 20% do valor arrecado com 
multas de trânsito para a saúde pública. Conheça a troca da bandeira na 
Praça dos Três Poderes em Brasília e ainda saiba qual o passo-a-passo para 
se tornar um Micro Empreendedor Individual 

08h00 STJ CIDADÃO O programa dessa semana aborda o seguinte tema: AIDS 

08h40 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

09h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

12h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

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 DEDO DE PROSA Francisco Grijó, é escritor e professor de literatura. Seu último livro, Fama 
Volat (2019), é um romance policial que tem como cenário o mercado de 
obras de arte. A expressão Fama Volat vem do latim e significa “a fama voa”. 
Na obra, é o nome da sociedade secreta que trafica obras. Grijó também 
escreve crônicas e contos 

19h00 SESSÃO SOLENE (V) Dia da Consciência Negra - Entrega da Comenda Zacimba Gaba 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 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 

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 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS, REALIZADA EM 11 DE 
NOVEMBRO DE 2019. 

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE FAZENDA, SENHOR ROGELIO 
PEGORETTI CAETANO AMORIM. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Invocando a proteção 
de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 
comissão.  

Registrar a presença do deputado 
Enivaldo, vice-presidente da comissão, e 
solicitar aos deputados da comissão, que 
estejam na Casa, que desçam porque hoje a 
sessão é às 13h.  

Registrar a presença do secretário da 
Fazenda, doutor Rogelio, e convidar para 
compor a Mesa. Registrar a presença do 
subgerente da Dívida, Roger Ferreira; Pedro de 
Oliveira, consultor do Tesouro; Daniel Correa, 
gerente de Finanças; Rudison Rodrigues e 
Julierme Tosta, consultores. 

Audiência pública com o secretário de 
Estado da Fazenda, excelentíssimo senhor 
Rogelio Pegoretti Caetano Amorim, cujo 
objetivo é demonstrar e avaliar o cumprimento 
das metas fiscais do segundo quadrimestre de 
2019, em cumprimento ao § 4.º do art. 9.º da 
Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 
2000.  

Pergunto ao secretário quanto tempo 
necessita para fazer a apresentação. (Pausa) 

Vinte minutos. A palavra está com V. Ex.ª  
 
O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 

AMORIM - Boa tarde! Cumprimento o deputado 
Euclério Sampaio, presidente da Comissão de 
Finanças, o deputado Enivaldo dos Anjos, vice-
presidente, e agradeço a oportunidade de estar 
mais uma vez aqui, prestando contas da gestão 
fiscal do Estado.  

Agradeço a água, porque estou com 
sede. Hoje foi carne de sol no almoço, e dá uma 
sede danada à tarde.  

Agradeço, também, a toda equipe da 
Secretaria da Fazenda, que está presente aqui, 
me acompanhando e me dando apoio em todo 
o trabalho que a gente realiza.  
 Digo que sou muito feliz por ter uma 
equipe tão competente, tão dedicada. Digo que 
sou só o cara que bate o chicote, porque todos 
os resultados, tudo que a Fazenda tem 
apresentado, é fruto do trabalho incansável e 
muito competente dessa equipe. Vocês estão 
sempre de parabéns.  

Esta é a terceira prestação de contas que 
eu faço aqui na Assembleia. No início do ano, a 
gente prestou contas referentes ao final de 
2018. Depois, na metade do ano, a gente 
apresentou o primeiro quadrimestre e agora a 
gente vai falar sobre os resultados do segundo 
quadrimestre.  

Eu vou combinar com o cara que mexe 
aí. Na hora que eu apertar o botão, ele aperta o 
play. Pode para passar. Vamos fingir que esse 
negócio funciona. Na hora que eu apertar aqui, 
o cara aperta o botãozinho lá.  

 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 

O primeiro dado que eu gostaria de 
apresentar aos senhores é referente ao 
comportamento da receita. Nós iniciamos o ano 
com muita preocupação e muito pé no chão 
referente às expectativas de receitas. Algumas 
das nossas preocupações se confirmaram; 
outras, não, mas, no geral, a nossa arrecadação 
está apresentando um crescimento total na 
ordem de doze por cento, comparando janeiro a 
agosto de 2019 com janeiro a agosto de 2018.  

Esse crescimento foi puxado 
principalmente por dois fatores, que são o 
incremento da arrecadação de ICMS...  

Eu cumprimento o deputado Alexandre 
Xambinho, membro desta comissão. Obrigado, 
deputado.  

Então, foi puxado pela arrecadação de 
ICMS e pela arrecadação das receitas de 
royalties e participações especiais. Após o 
acordo do Parque das Baleias, firmado entre o 
Governo do Estado e a Petrobras, decorrente, 
mais uma vez, de um trabalho muito importante 

Identificador: 340036003300360031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



28 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 20 de novembro de 2019 

da Secretaria de Fazenda, iniciou-se lá em 2013 
e nós estamos colhendo os frutos agora. 

Neste outro quadro, a gente detalha um 
pouco mais as nossas receitas tributárias, 
mostrando cada um dos principais tributos, 
onde a gente verifica o grande crescimento do 
ICMS, de doze por cento, e o crescimento 
também das outras receitas. 

Do ponto de vista da despesa, a gente 
verifica o crescimento de seis por cento das 
despesas com pessoal, isso por conta 
principalmente do reajuste ao funcionalismo 
que foi dado na metade do ano passado e 
também por conta do crescimento vegetativo 
da folha, uma vez que a grande maioria dos 
servidores, a cada dois anos, tem progressão na 
carreira, que permite um aumento de salário. 
No geral da folha, isso gera um crescimento.  

Também puxou o crescimento da folha, 
do gasto com pessoal, naturalmente, o aporte 
para cobrir o déficit da Previdência, que este 
ano, deve fechar na casa de dois bilhões e cem 
milhões de reais do gasto do Poder Executivo.  

Esse quadro mostra a arrecadação de 
renda de petróleo e nesse ponto do petróleo é 
importante fazer um registro aqui de que houve 
duas ou três paradas na produção não 
programadas, uma decorrente de um acidente 
que ocorreu em uma das plataformas no Sul do 
estado. Essas paradas não programadas na 
produção geram naturalmente, três meses 
depois, uma queda na arrecadação de royalties. 
Então, aquela expectativa de crescimento da 
receita de renda do petróleo só se concretizou, 
o crescimento, por conta do acordo que a gente 
fez com a Petrobras, senão nós estaríamos 
amargando uma grande queda na arrecadação 
de petróleo. 

É importante também destacar que 
houve uma expectativa após um ato terrorista 
que ocorreu na Arábia Saudita, que fez o preço 
do petróleo subir, mas esse preço só subiu por 
poucos dias, depois voltou  a patamares 
normais. E isso, então, não se concretizou em 
aumento nenhum de arrecadação de royalties 
para a gente. 
 Este quadro mostra o comprometimento 
da receita corrente líquida com despesas com 
pessoal. O primeiro número indica que 39,5% da 
nossa receita corrente líquida está 
comprometida com gastos com pessoal, 

enquanto o limite máximo é quarenta e nove 
por cento, o limite prudencial é quarenta e seis 
e o limite alerta quarenta e quatro. 

Importante a gente lembrar que a LRF 
fala sobre limites e não sobre metas, então, 
quando a LRF fala de um limite de quarenta e 
quatro por cento, ela não está colocando o 
gestor para buscar alcançar esses quarenta e 
quatro por cento, mas para estar o mais longe 
possível desses quarenta e quatro por cento 
para que, quando ocorrer qualquer incerteza, 
qualquer risco na economia que reflita nas 
finanças do estado, ele não ultrapasse os seus 
gastos e seja obrigado a adotar medidas de 
contingência. Então, é muito importante a gente 
sempre se lembrar que a LRF trata de limites de 
tetos e não de metas. 

A gente tem apresentado também o 
gasto com pessoal desconsiderando as receitas 
de petróleo. Se nós não tivéssemos a 
arrecadação que nós tivemos com royalties de 

petróleo, participações especiais, o nosso limite 
de despesa com pessoal estaria em 45,7%, 
entre o limite de alerta e já chegando perto do 
limite prudencial. Isso é um dado muito 
importante porque as nossas decisões têm 
que ser sempre embasadas, não do ponto de 
vista do que fica de forma correta 
contabilmente, mas do que fica correto do 
ponto de vista real, prático. As receitas de 
petróleo não podem ser utilizadas para 
pagamento de gasto com pessoal. No entanto, 
as receitas de petróleo compõem a receita 
corrente líquida que é o nosso parâmetro para 
apurar o gasto com pessoal. 

Então, é uma incoerência você calcular 
o seu limite de gastos considerando uma 
receita que você não pode usar para pagar 
pessoal. Então, a análise correta é excluir da 
receita corrente líquida as receitas de 
petróleo para a gente poder apurar qual seria 
o comprometimento, digamos assim, da sua 
receita que você pode gastar com pessoal, 
quanto dela você está comprometendo. 

E, no nosso caso, então, 39,5% nos dá 
uma falsa posição de tranquilidade quanto a 
termos recursos para pagar pessoal. A verdade é 
que, desconsiderando os recursos de petróleo, 
nós ficaríamos quase chegando ao limite 
prudencial. 
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Mais para frente vou falar de novo desse 
risco porque nós estamos na iminência de um 
julgamento daquela Adin, no Supremo Tribunal 
Federal, quando houve uma emenda à 
Constituição, permitindo que os royalties sejam 
distribuídos entre todos os estados produtores 
ou não. E isso influencia bruscamente na nossa 
arrecadação e queria, digamos, transformar o 
nosso dado oficial mais próximo desse dado 
gerencial que a gente utiliza. 

O próximo slide mostra essa mesma 
informação e a gente verifica que está bem 

estável a nossa relação de gasto com pessoal 
sobre a receita corrente líquida e, ao passo 
que descontando os royalties, esse número já 
se aproximou muito mais do limite legal. 

O próximo slide eu até tirei de uma 
informação do Tribunal de Contas. Ele também 
mostra esses dados e o Tribunal de Contas 
divulga esse painel, mais ou menos, aí por volta 
do décimo dia de cada mês. É uma informação 
muito importante, eu usei o dado do Tribunal de 
Contas para a gente mostrar. Nessa última linha 
ele mostra: Olha, se nós retirarmos todos os 
royalties da arrecadação ou se ocorrer uma 
queda de cem por cento na arrecadação de 
royalties, a gente verifica que o estado inteiro 
estaria no limite prudencial, o Executivo no 
limite de alerta, o Tribunal de Justiça e o 
Ministério Público estariam bem acima do limite 
legal,  já a Assembleia Legislativa - e esta Casa é 
reconhecida nacionalmente por ter uma boa 
qualidade da gestão, por manter as suas contas 
muito bem geridas e muito bem equilibradas 
nos últimos anos - mesmo se zerasse a 
arrecadação de royalties, a Assembleia 
Legislativa e o Tribunal de Contas estariam ainda 
dentro do limite de gasto com pessoal. 
 Em tempos de reforma da Previdência, é 
importante a gente mostrar como se comporta 
o aporte para cobrir o déficit do IPAJM. 

Projetamos até o final de 2019 o valor de dois 
bilhões e cem milhões de reais de aporte, e 
esse aporte vem crescendo cada vez mais. É 
importantíssimo adotarmos medidas para 
conter. 
 Muito em breve o governador enviará a 
esta Casa um projeto de reforma da Previdência 
estadual, acompanhando algumas regras 
estabelecidas pelo Governo federal. Algumas 
das regras, inclusive, são obrigações nossa, e 

destaco uma, deputado Enivaldo dos Anjos, 
sobre a alíquota de catorze por cento. 
 Não é uma escolha nossa definir a 
alíquota de catorze por cento. Está na 
Constituição que a alíquota dos estados e 
municípios não pode ser inferior à do Regime 
Geral. E a alíquota do Regime Geral, com a 
reforma aprovada no Congresso, reforma que o 
presidente Jair Bolsonaro encaminhou para o 
Congresso Nacional - e deve ser sancionada 
amanhã - prevê subir a alíquota do Regime 
Geral, ou seja, do INSS, para catorze por cento. 
 Então é uma obrigação de todos os entes 
federativos, Estados, Municípios, subirem a sua 
alíquota do servidos. Não é uma escolha nossa. 
E quem deixar de fazer estará incorrendo em 
improbidade administrativa, porque um dos 
fatos geradores de improbidade administrativa 
é deixar de fazer algo que é sua obrigação. 
 Então estaremos cumprindo com nossa 
obrigação de adequar a nossa alíquota, por 
conta de mandamentos constitucionais. 
 O próximo slide mostra o crescimento do 
aporte, mostrando qual é o valor, sempre de 
janeiro a agosto, desde 2005, para a gente 
verificar quanto que está crescendo o aporte para 
os servidores, para cobrir o déficit da Previdência. 
 Então, de janeiro a agosto de 2019, 
investimos um bilhão e quinhentos milhões de 
reais, tecnicamente isso é um gasto. Comparando 
quinze anos atrás, até agosto de 2005, foram 
trinta e cinco milhões de reais. A gente vê quanto 
cresceu o aporte. 
 Cumprimento também a deputada Janete 
de Sá. 
 Apresentamos aí também os índices de 

saúde e educação. A legislação determina que, no 
mínimo, vinte e cinco por cento da receita de 
impostos seja aplicado na educação e estamos 
aplicando, até agosto, vinte e sete por cento. 
 E aí é importante destacar que a gente 
precisa fazer apuração de janeiro a dezembro. 
Então se, eventualmente, a gente verificar em 
uma prestação de contas intermediária um valor 
abaixo de vinte e cinco, não tem nada de 
errado, até porque no final do ano há um 
aumento da execução da despesa. Mas já 
estamos, de janeiro a agosto, aplicando vinte e 
sete por cento. 
 Também, no mínimo sessenta por cento 
dos recursos do Fundeb devem ser aplicados em 
remuneração do magistério. Estamos com 
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sessenta e três por cento. Enquanto o gasto 
mínimo com saúde está em doze por cento e já 
apresentamos, até agosto de 2019, 16,3% de 
gasto com saúde, mostrando quase cinquenta 
por cento a mais do que o mínimo que o Estado 
tem obrigação de cumprir. 
 A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
estabelece, por força da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, as metas de resultado primário e 
resultado nominal. Estamos bem longe, ou 
melhor, bem acima da meta, bem longe de 
descumprir a meta. No caso do resultado 
nominal, enquanto a meta é um déficit de 
setecentos e noventa e oito milhões, estamos 
com o superávit de dois bi e trezentos. No caso 
do resultado primário, enquanto a meta é de 
um déficit de quatrocentos e cinquenta, 
estamos apresentando um superávit de dois 
bilhões.  
 Lembrando que estamos em uma 
prestação de contas referente ao segundo 
quadrimestre. Até o final do ano há uma grande 
transformação nesses números. Por exemplo, 
em dezembro pagamos décimo terceiro, 
pagamos rescisões dos contratos dos DT’s. Há 
uma série de pagamentos bem maiores que 
ocorrem no mês de dezembro e que isso reduz 
bastante o cumprimento, o resultado primário.  

É importante também lembrar que este 
ano tivemos uma arrecadação extra de cerca de 
um bilhão de reais, referente ao acordo com a 
Petrobras. Isso está compondo o Fundo de 
Infraestrutura.  

E aí, deputado Euclério, é importante a 
gente destacar aqui esse número. Esse indicador 
de resultado primário nominal não é muito 
adequado para finanças de estados e 
municípios. Eles estão na LRF por força até de 
um trabalho que o FMI fez no Brasil, no segundo 

mandato do presidente Fernando Henrique. 
São números muito importantes para 
acompanhar finanças nacionais. Países que 
emitem moeda, que se endividam com o FMI 
e etc. No caso de estados e municípios, são 
dados muito imprecisos. Vou dar um exemplo 
para esclarecer.  

Arrecadamos cerca de um bilhão de reais 
com o Fundo de Infraestrutura. Isso é uma 
receita no ano de 2019. A partir do momento 
que a gente fez essa arrecadação, a gente vai 
executar projetos, licitar e iniciar as obras. No 

ano que vem, vamos executar essa despesa. 
Digamos que executamos todo esse um bilhão 
em 2020. O que vai acontecer em 2020? Um 
déficit primário. Por quê? Eu vou ter uma 
despesa em 2020, referente a uma receita que 
não ocorreu em 2020, ou seja, quem olhar vai 
parecer que Nossa, você gastou mais do que 
você arrecadou? Às vezes isso é necessário. 
Porque se você tiver recurso, você tiver dinheiro 
na conta, você pode muito bem gastar mais do 
que você arrecadou. Isso não é demérito 
nenhum, muito pelo contrário, mostra que no 
ano anterior você teve uma boa gestão, que 
você conseguiu acumular recursos para poder 
executar no ano seguinte. Então, a própria 
natureza da apuração do resultado primário, 
como estou me referindo, ela desconsidera você 
ter dinheiro em caixa. Então, é uma informação 
que nunca pode ser analisada sozinha.  

Próximo slide.  
Esse outro quadro mostra a situação 

atual do cumprimento do teto de gastos. 
Lembrando que a Lei Complementar n.º 156 

permitiu que o Estado repactuasse as dívidas 
dele com a União e alargasse os prazos e 
reduzisse os juros da dívida. Isso em três anos 
já apresentou uma economia de cerca de 
duzentos e quarenta milhões de reais. Não é 
isso, Daniel? Ao Estado. Então, foi uma 
decisão acertada repactuar essa dívida. No 
entanto, uma das obrigações dessa 
repactuação foi o restabelecimento de um teto 
de gastos. Em resumo, o gasto de um ano não 
pode ser maior do que o gasto do ano anterior, 
corrigido pela inflação.  

Este ano temos um limite de doze 
bilhões e trezentos milhões de reais; até agosto, 
já foram liquidados cerca de sete bilhões e 
seiscentos milhões. Sessenta e um por cento 
desse recurso.  

No próximo eu vou apresentar o 
empenhado porque o cálculo é pelo 
empenhado. Não é, Bruno? Não era para ter 
sido liquidado. Agora que eu reparei aqui. O 
cálculo do teto pelo valor empenhado.  

A nossa projeção hoje apresenta uma 
folga do teto de apenas quarenta milhões de 
reais. Então, com todo o gasto que já temos 
projetado, da folha, de saúde, da educação, 
estamos muito próximos de atingir o teto de 
gastos. Se nós descumprirmos esse teto, temos 

Identificador: 340036003300360031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quarta-feira, 20 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 31 

como consequência a perda de todas as 
condições favoráveis que tivemos.  

Eu cumprimento o deputado José 
Esmeraldo.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Deputado José 
Esmeraldo. 
 
 O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 
AMORIM - É. Deputado José Esmeraldo. 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Se eu fosse você não falava meu nome 
para ver se ele conseguia lembrar. 
 
 O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 
AMORIM - Eu ia falar Sérgio Sá pai.  
 Nós estamos bem próximos de atingir o 
teto de gastos. Se nós descumprirmos esse teto, 
nós temos como consequência a perda das 
condições favoráveis e a devolução de cerca de 
quase trezentos milhões de reais para a União. 
Então, é muito importante a gente manter o 
cumprimento do teto de gastos e isso a equipe 
da Secretaria da Fazenda juntamente com a 
equipe da Secretaria de Planejamento, aqui 
representada pelo Deusvaldo Carvalho, está 
muito empenhada e diariamente 
acompanhando despesa por despesa para nós 
não perdermos de vista o teto de gastos. 
 Além disso, o anúncio que o governador 
fez na semana retrasada sobre o envio a esta 
Casa do projeto de lei que irá fazer o reajuste do 
salário dos servidores, ele só foi possível por 
conta de muito aperto que nós passamos o ano 
inteiro, segurando as contas, reduzindo o 
máximo que a gente pôde, adiando algumas 
despesas que seriam deste ano para o ano que 
vem, para a gente poder ter segurança de dar o 
reajuste do salário dos servidores ainda este 
ano, comprometendo o alcance do teto de 
gasto, mas comprometendo o mínimo possível.  
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 

 Então, nós ainda continuamos alertas e 
com esse anúncio do governador de fazer o 
reajuste dos salários, ainda nos exige muito 
mais cuidado na execução da despesa. E as 
nossas equipes da Fazenda e do Planejamento 

estão bem empenhadas nisso.  Falando de 
endividamento agora. Pode passar o próximo 
slide. Acho que meu tempo já acabou. Né?  
 Falando de endividamento, esse é um 
indicador que a LRF exige de despesa corrente, 
de dívida corrente líquida pela receita corrente 
líquida e nós estamos aí no segundo 
quadrimestre com apenas seis por cento de 
dívida sobre a receita. Enquanto o limite 
máximo é de duzentos por cento. Então, mostra 
que nós temos um endividamento baixíssimo e 
um grande espaço para realização de operações 
de crédito como essas que estão em fase de 
contratação. Repetindo, o número é esse 
mesmo. Nós temos um endividamento de seis 
por cento, enquanto o limite é de duzentos por 
cento.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Só um minutinho, 
secretário. Só para eu registrar a presença do 
senhor Deusvaldo Carvalho, representando o 
secretário de Economia e Planejamento e 
convidá-lo para compor a Mesa.  

 
 O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 
AMORIM - Bom, o estado do Espírito Santo se 
orgulha muito de ter nota A em Gestão Fiscal 
desde 2012. E eu vou apresentar para os 
senhores aqui a partir de agora toda prestação 
de contas. Eu vou apresentar também o 
acompanhamento que nós fazemos para 
alcançar essa nota A. Todos os meses após o 
fechamento a gente verifica os indicadores que 
são usados para nota A e que nos ajudam a 
tomar bastantes decisões.  

O primeiro indicador é esse de dívida 
bruta sobre receita corrente líquida. Só tem 
nota A quem tem sessenta por cento. No slide 
anterior eu mostrei a dívida líquida. A dívida 
líquida é sua dívida menos o dinheiro em caixa. 
Considerando todo o dinheiro em caixa inclusive 
o dinheiro da previdência. Tudo que tiver na 
conta. Você pega a dívida bruta menos o 
dinheiro em caixa, você tem a dívida líquida. No 
caso da Capag, ele não olha dívida líquida. Ele 
olha dívida bruta, ou seja, não desconta o 
dinheiro que tem na conta. Esse indicador está 
projetado aí agora em agosto 47,5 por cento. 
Então, nós estamos aí dentro do limite que a 
Capag exige para ter nota A. Próximo slide.  
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É o indicador mais difícil de alcançar que 
é o indicador de poupança corrente, que ele 
compara a receita corrente com a despesa 
corrente, e, para ter a nota A, a despesa 
corrente não pode ser maior que noventa por 
cento da sua receita corrente. Então, imagina 
toda a sua receita corrente você no máximo 
noventa por cento pode gastar ela com pessoal 
e custeio ou, quem gasta mais do que noventa 
por cento da sua despesa com pessoal e custeio, 
não tem nota A. 

Hoje nós estamos aí com noventa e oito 
por cento e mesmo a partir do ano que vem, 
deputado Euclério, com o fim da nossa 
obrigação de cumprir o teto de gastos, de 
acordo com a Lei n.º 156, a manutenção da nota 
A nos exige também o controle muito rigoroso 
da poupança corrente, ou seja, da despesa 
sobre a receita e para a gente manter aí os 
noventa por cento.  
 O próximo indicador é um indicador mais 
fácil de cumprir, que ele compara as obrigações 
financeiras com a disponibilidade de caixa. As 
obrigações financeiras são: juros e pagamento 
da dívida, então o limite é de cem por cento e 
nós estamos, agora, com 9,8 por cento, então 

estamos bem longe de descumprir esse limite. 
 Esses são os três indicadores que a 
Secretaria do Tesouro Nacional utiliza para 
apurar a nota A e eu acho importante esta 
Casa acompanhar, também, e todas as 
próximas prestações de contas eu vou mostrar 
para os senhores. 
 Só porque meu tempo está se 
esgotando, pode pular para o último slide.  

Finalizando aqui a nossa apresentação, 
eu queria só mostrar que nós estamos com 
números muito favoráveis com o aumento da 
arrecadação, a despesa ainda não está sob o 
controle totalmente, porque nós verificamos um 
crescimento da despesa corrente na casa de seis 
por cento, enquanto a inflação está projetada a 
terminar com 3,31%, então ainda há muito com 
o que se preocupar e nós temos algumas 
despesas muito difíceis de controlar, como o 
gasto com pessoal e aporte a previdência. 
 Eu elenquei aqui quatro riscos que nos 
preocupam e têm me tirado o sono, um pouco. 
O primeiro deles é a instabilidade econômica, 
onde ainda há um acirramento da guerra 
comercial entre Estados Unidos e China; uma 

economia brasileira que está em inflação baixa, 
juros baixos, mas a economia não reage e nós 
vemos nossa economia do país andar de lado. 
Parou de cair, mas, também, não cresce o 
quanto a gente gostaria; o índice de 
desemprego muito grande e o Espírito Santo 
sendo um estado dependente de exportação de 
commodities. Estamos ainda muito vulneráveis a 
esta instabilidade. Então, não temos, ainda, 
segurança sobre grandes crescimentos de 
arrecadação para os próximos anos. 

Outro risco é que nós temos uma 
dependência muito grande da arrecadação de 
royalties de petróleo e é uma receita muito 
volátil. Isso depende de três fatores que estão 
totalmente fora do nosso controle, que é o 
tamanho da produção da Petrobras, o preço do 
barril de petróleo no mercado internacional e a 
cotação do dólar. São três fatores que a gente 
não tem gerência nenhuma e que tem oscilado 
muito. Por exemplo, este ano houve uma 
parada não programada, um derramamento de 
óleo, pequeno derramamento de óleo em uma 
das plataformas no Sul do estado, isso gerou a 
paralisação da produção durante algumas 
semanas e isso gera um impacto de algumas 

dezenas de milhões de reais na nossa 
arrecadação. Isso, então, é um risco que a 
gente vai sempre conviver com ele. 

Nós temos o risco do precatório da 
trimestralidade, que há entre o Tribunal de 
Contas e o Tribunal de Justiça ainda algumas 
dúvidas sobre os valores que estão sendo 
cobrados e os valores que seriam corretos de 
fazer o pagamento. Então, hoje, já se chegou a 
apontar um risco de até quinze bilhões de 
reais, então nós temos, ainda, muita 
preocupação com o precatório da 
trimestralidade. 

E a Adin dos royalties de petróleo que foi 
prorrogada por cento e vinte dias. Há uma 
tentativa de acordo. Eu ainda acredito que a 
tese do Estado é muito boa. A Procuradoria-
Geral do Estado fez uma defesa muito boa do 
Estado no processo. Nós conseguimos, lá atrás, 
uma liminar, mas há esse risco - há ainda uma 
pressão política muito grande dos estados não 
produtores, que são a grande maioria - e esse 
risco geraria uma queda de arrecadação de 
cerca de um bilhão e quinhentos milhões de 
reais por ano, que nos exigiriam tomadas de 
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muitas medidas drásticas. Então, esse é outro 
risco que nos coloca em muito estado de alerta. 

Bom, senhores deputados, essa é a 
apresentação e eu estou aqui à disposição para 
respondê-los. 
 

O SR. PRESIDENTE − (EUCLÉRIO 
SAMPAIO − Sem partido) −  Antes de passar a 
palavra para os deputados, eu gostaria de 
interromper para aprovar só o adiamento da 
leitura do PPA, de amanha para o dia 18, a 
apresentação do relatório e a votação na 
Comissão. 

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

vota o deputado Enivaldo? (Pausa) 
Aprovado. 
Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 
Deputado Xambinho? (Pausa) 
A favor. 
Deputada Janete? (Pausa) 
Aprovado à unanimidade. 
Quero registrar a presença da deputada 

Janete e do deputado José Esmeraldo. 
O que eu quero perguntar ao senhor, 

secretário, são duas perguntas só. A primeira: 
semana passada, o Governo Federal apresentou 
uma PEC chamada Pacto Federativo, que altera 
várias regras de gestão fiscal. O que isso pode 
impactar para o Espírito Santo? 

E a segunda é: em que fase estão as 
discussões com a União sobre o ressarcimento 
previsto na Lei Kandir? 

 

O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 
AMORIM - Obrigado pelas perguntas, deputado 
Euclério. 

Primeiramente aqui sobre o Pacto 
Federativo: a PEC foi apresentada na semana 
passada e nossa equipe da Secretaria de 
Fazenda no mesmo dia já se debruçou sobre o 
tema e nós estamos identificando uma série de 
impactos para o Estado, mas principalmente ele 
atinge mais os Estados que estão com 
problemas fiscais maiores. No caso do Espírito 
Santo, a única mudança relevante é sobre o 
duodécimo, porque o duodécimo aos poderes, 
se aprovada essa PEC como está, ao final de 
cada exercício o duodécimo não utilizado pelos 
poderes seria revertido para o Tesouro. Hoje 
nós temos uma soma de superávit de todos os 
poderes, tirando o Executivo, de duzentos 

milhões de reais. Então isso geraria uma 
reversão de duzentos milhões de todos os 
poderes para o Poder Executivo.  

Mas a PEC estabelece uma série de 
medidas que poderão ser adotadas, caso o 
Estado gaste mais de noventa e cinco por cento 
da sua receita com despesas correntes, e uma 
série de Estados está nessa situação. Mas, por 
enquanto, e principalmente se não for julgada 
contrária ao Estado aquela proposta dos 
royalties, aquela Adin dos royalties, nós não 
precisaremos adotar nenhuma dessas medidas 
de contingenciamento previstas ali. 

Quanto à Lei Kandir, eu estive essa 
semana passada em Brasília. Tem uma ação no 
Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do 
ministro Gilmar Mendes, onde os Estados estão 
questionando a União. Por exemplo, esse ano 
não houve o ressarcimento dos Estados pela Lei 
Kandir pela desoneração das importações e 
estamos em fase de negociação com a União, 
buscando um acordo que permita à União voltar 
a pagar aos Estados, permita à União pagar os 
valores que ela pagou a menor nos anos 
passados, e a proposta da União tem sido 
redistribuir os royalties que a União arrecada. 
Mas esta solução ainda vai passar pelo 
Congresso Nacional e ainda há uma série de 
etapas pela frente. Não podemos contar com 
esse recurso ainda. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Algum deputado 
quer fazer algum questionamento? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Não se 

trata de questionamento, mas, vindo do 
secretário, eu acho que fica mais interessante 
para a sociedade. 

Nós temos a nota A do Tesouro, nosso 
Estado tem e a sociedade não entende bem o 
que é isso, por que o Governo trabalha 
iniciativas para se manter com essa nota A. 

Vira e mexe, nós também somos 
sondados pelas categorias, por conta da questão 
de reajustes: tem a nota A, mas não confere um 
reajuste que a categoria considera mais 
adequado. 

 Então a gente, esclarecendo isso para a 
sociedade, ela vê de uma forma, mas vindo do 
Secretário da Fazenda, aí o senhor tem a 
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oportunidade de fazê-lo neste momento, eu 
acho que seria interessante porque está sendo 
passada para a sociedade essa prestação de 
contas. Isso está sendo ao vivo, então seria uma 
oportunidade que o secretário teria para 
esclarecer o porquê da importância dessa nota 
que o nosso Estado é um dos únicos que possui, 
e o que significa isso em termos de crescimento, 
de desenvolvimento, de tomada de créditos, de 
recursos. O que envolve essa nota? 

 

O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 
AMORIM - Deputada Janete, muito obrigado 
pela pergunta. É muito importante a gente 
poder ter essa oportunidade de esclarecer. 
  Em primeiro lugar vamos falar o que 
significa o conceito. A nota A, a Capag, avaliação 
da capacidade de pagamento, é uma avaliação 
que a Secretaria do Tesouro Nacional faz para 
todos os Estados, como condição para eles 
conseguirem ter operações de crédito com 
garantia da União. Operações de crédito com 
garantia da União significam empréstimos a 
juros muito mais baixos, porque a União, o 
Governo Federal, acaba sendo o fiador dessas 
operações. 

O Governo Federal só concede garantia 
para os Estados que têm nota A ou B. Só o 
Espírito Santo tem nota A e acho que são treze 
Estados, Bruno, ou onze que possuem nota B. 
Então, menos da metade da Federação tem 
condição de receber essa garantia da União. 

Para vocês terem ideia da relevância 
disso, nós estamos em fase de contratação de 
operação de crédito com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID, para 
investimentos em educação, operação de 
duzentos e quarenta e um milhões de dólares e 
a taxa de juros de dois por cento ao ano. Para a 
gente que, às vezes, se aperta e pega dez por 
cento ao mês, no cheque especial, você pagar 
dois por cento ao ano, é uma taxa de juros 
muito baixa. Enquanto uma pessoa física faz um 
empréstimo para um consignado com dois por 
cento ao mês, um e meio por cento ao mês, o 
Estado poder pegar dois por cento ao ano, é 
uma taxa de juros muito importante para a 
gente poder fazer investimentos. 

 Então, esse é o objetivo principal da 
Capag. A nota A tem mais garantias e mais 
acesso às operações de crédito. Graças a isso, 
hoje o Estado está em fase de contratação de 

quatro operações de crédito: uma para 
investimentos na Educação; outro para 
investimentos na Segurança Pública; outro para 
investimento em estradas e rodovias e outro 
para revestimentos na gestão fiscal. São quatro 
grandes operações que só são possíveis por 
conta dessa nota A em que nós estamos. 

Mas, a boa gestão fiscal vai muito além 
disso. Nós vemos hoje Estados como Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que 
possuem classificação D e têm problemas muito 
sério de cumprir com seus compromissos. Rio 
Grande do Norte também está nessa posição. 

Eu conversava, recentemente, com o 
secretário de Fazenda do Rio Grande do Norte e 
ele me disse que eles não pagaram ainda o 
décimo terceiro de 2017, não pagaram o décimo 
terceiro 2018, e não pagaram a folha de janeiro 
de 2018 a quem ganha mais de cinco mil reais.  

 Então, são Estados que estão em uma 
situação muito ruim, e isso gera problemas não 
só para os servidores públicos, isso gera 
problemas para toda a sociedade, porque 
afugenta investimentos, empresas evitam abrir 
negócio, abrir indústrias, fazer operações com 
Estados nessa condição, até as licitações passam 
a ser mais arriscada. O Estado do Rio Grande do 
Sul está com dificuldade de comprar remédios 
para distribuir. Por quê? Porque os laboratórios 
não têm segurança que vão receber pela venda 
desses remédios. 

Então, é uma série de problemas que nós 
precisamos evitar. Manter a boa gestão fiscal 
melhora o ambiente de negócios, melhora a 
condição de investir no estado, melhora o 
crescimento da economia. 

Sobre gasto com pessoal, deputada 
Janete, é uma questão, assim, de uma coisa leva 
a outra. Ao mesmo tempo, não é que o Estado, 
por ter nota A, não pode dar maiores salários. 
Eu acredito que é o contrário: pelo fato de o 

Estado manter a política salarial que ele tem, 
é que ele tem essa boa gestão fiscal, essa 
possibilidade. Além disso, acredito serem 
pouquíssimos Estados que estão mantendo os 
salários em dia e ainda dando o reajuste pela 
inflação.  

É certo que todos nós olhamos para os 
outros Estados, olhamos para os gastos com 
pessoal dos outros Estados e, às vezes, 
gostaríamos de estar no mesmo nível salarial. 
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Mas quando a gente compara, por exemplo, os 
altos salários que tem no Rio Grande do Sul e 
em Minas Gerais, a gente pode ver que isso, 
obviamente, não é o único, mas é um dos 
fatores que culminou com a falência fiscal 
desses Estados. Então, nós não podemos tê-los 
como exemplo a seguir e, sim, como exemplo a 
não seguir. E ver que a história mostrou que, 
assim como a União, que, durante os últimos 
dez anos, dobrou o seu gasto com pessoal, a 
União hoje tem apresentando um déficit de 
cento e vinte bilhões ao ano, outros Estados que 
seguiram nesse mesmo caminho hoje estão 
tendo dificuldade de pagar as contas. 

Então, é uma preocupação que a gente 
tem que ter. 

Muito obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Passo a palavra ao 
deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, encerrando a reunião, eu 
acredito, gostaria de cumprimentar o secretário 
da Fazenda e todo o staff e fazer um elogio 
diretamente à Secretaria da Fazenda pela 
gestão responsável, eficiente e competente de 
estar contribuindo com esse equilíbrio que as 
finanças do Espírito Santo estão tendo. Acredito 
que, nessa linha, nós vamos conseguir mostrar 
ao Brasil como a Secretaria da Fazenda, atuando 
de forma objetiva na arrecadação, na despesa e 
no controle, está conseguindo dar ao Espírito 
Santo um destaque mundial. Hoje, em 
administração pública, o que mais se observa no 
mundo é a farra dos recursos públicos com 
objetivos políticos e eleitorais sem visar ao 
equilíbrio fiscal, sem visar à estabilidade do 
Estado, porque o Estado não pode ser uma casa 
de promover benefícios com o dinheiro público, 
e sim uma casa para ser gerida com 
responsabilidade e com equilíbrio, porque a 
finalidade do Estado brasileiro, ou de qualquer 
país, é servir à população, e não servir à parte 
da população com medidas exageradas, com 
gastos desesperadamente fora da lógica e 
levando o Estado e o país a descrédito, em 
função de que quem mostra que não tem 
capacidade gerencial não atrai o investidor, não 
atrai os investimentos, não atrai geração de 
empregos.  

Então, mais uma vez, neste relatório aqui 
fica comprovado que não só o Governo do 
governador Renato Casagrande como os 
servidores e a população do Espírito Santo têm 
que se orgulhar de nós termos um Estado com 
total equilíbrio, com total segurança e fazendo 
essa gestão, mesmo com alguns problemas que 
poderiam ser resolvidos. Mas, como bem disse o 
secretário da Fazenda, Estados tradicionais da 
Federação estão sendo humilhados e 
humilhando os servidores por falta de 
pagamento, por falta de décimo terceiro, total 
capacidade de custeio, vários segmentos 
paralisados. Isso demonstra o desequilíbrio 
exatamente de quem está à frente da máquina 
e que não permite que especialmente a 
Secretaria da Fazenda e Planejamento possam 
fazer uma gestão profissional, uma gestão 
equilibrada. 

Eu queria cumprimentar a secretaria, 
todos os seus servidores e aproveitar para fazer 
um cumprimento especial também ao 
subsecretário Sérgio e a todos os seus 
servidores pelo desempenho que têm 
conseguido, dando ao Espírito Santo essa 
luxuosa posição, posição de equilíbrio fiscal, de 
nota A. 

Pensar que o Espírito Santo já viveu 
momentos de alguns Governos em que o salário 
atrasava oito meses, seis meses, e você não 
tinha a menor condição de relacionamento 
social do Governo com a população.  

Então, eu acho que o Espírito Santo 
precisa sim ser exaltado por essa posição em 
relação aos Estados brasileiros. Nós temos 
Estados brasileiros com toda a sua facilidade. 
Por exemplo, São Paulo foi um Estado e é o que 
é hoje, construído pelos nordestinos e por todos 
nós. A vida inteira, a economia do Brasil foi para 
fazer São Paulo ser mais forte. 

Hoje nós estarmos aqui à frente de São 
Paulo é um orgulho muito grande. E saber que 
foram os capixabas que conseguiram colocar o 
Espírito Santo nessa posição é muito bom.  

Eu gostaria, como membro da comissão, 
de cumprimentar esse relatório, que é uma peça 
que valoriza não só o governador e o Governo 
do Estado, mas que valoriza principalmente os 
servidores da Fazenda. Nossos cumprimentos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Antes de encerrar, eu 
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quero, em nome da comissão, também fazer 
minhas as palavras do deputado Enivaldo e 
parabenizar V. Ex.ª e toda equipe da Secretaria 
da Fazenda e do Governo do Estado pelo 
brilhante trabalho que estão fazendo à frente da 
secretaria em colocar o nosso Estado nesse 
patamar em que está: à frente dos demais 
Estados. Quisera eu que todos estivessem. Mas 
o Espírito Santo tem a honra de ser o único nota 
A. Isso é importante para nós, capixabas.  

Obrigado, secretário. Obrigado a todos 
os presentes. 

Vou encerrar a presente sessão. Antes, 
porém, convoco os senhores para a próxima, 
que será ordinária, em dia e horário 
regimentais.  

Agradeço a presença de todos. Sintam-se 
todos abraçados na pessoa do nosso secretário 
Rogelio. Muito obrigado a todos. Boa tarde!  

 
(Encerra-se a reunião às 
13h55min) 

 
 

 
DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, 
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Declaro aberto os trabalhos 
desta comissão, com a presença do deputado 
Pazolini, e solicito à Secretária que faça à leitura 
da ata da sessão anterior. 

 

(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da décima segunda 
reunião ordinária, realizada em 
08 de outubro de 2019) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Tem Expediente a ser lido? 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
OFÍCIO n.º 297/2019, do gabinete da 
excelentíssima senhora deputada Raquel 

Lessa, justificando a ausência na reunião 
desta comissão, realizada no dia 8 de 
outubro de 2019. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. 
 
OFÍCIO n.º 173/2019, do gabinete da 
excelentíssima senhora deputada Iriny 
Lopes, justificando a ausência na reunião 
desta comissão, realizada no dia 8 de 
outubro de 2019. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Também ciente. À Secretaria 
para as devidas anotações. 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

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

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Agradeço.  

Tendo em vista apenas dois deputados 
presentes, o quorum mínimo seria três, e como 
nós temos que obedecer a essas leis do Brasil, a 
Regimento Interno, à Constituição, a esse monte 
de leis que favorecem os que não comparecem, 
nós não podemos ainda nem aprovar a ata nem 
entrar na relatoria dos processos.  

Tem processo para ser distribuído? 
 

A SR.ª SECRETÁRIA - (JÉSSICA SOUZA 
BARBOSA) - Não. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não tem nenhum.  
Estou sabendo aqui que a deputada Iriny 

está descendo. Se ela estiver descendo, eu vou 
ver com o deputado Pazolini se tem algum 
processo que ele quer relatar porque aí  a gente 
podia ir começando e, depois, você dava uma 
explicação a ela, para ela poder participar e... 

Identificador: 340036003300360031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quarta-feira, 20 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 37 

V. Ex.ª está com a palavra. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Agradeço, presidente.  
Boa tarde! Saudando V. Ex.ª, saúdo 

todos os telespectadores da TV Assembleia, os 
servidores desta Casa.  

Excelência, tem três matérias que estão 
sob a nossa relatoria, mas, assim, eu gostaria de 
consultar V. Ex.ª. Talvez seja mais prudente nós 
aguardarmos a presença de mais um membro 
para podermos deliberar porque senão ficaria 
só no relatório e não teria o voto. Nós não 
poderíamos deliberar, votar efetivamente a 
matéria.  

Talvez suspender a sessão por três ou 
quatro minutinhos até que algum outro 
parlamentar compareça.  

Então, vamos lá.  
Vou relatar a primeira matéria. É o 

Projeto de Lei 303/2019, de autoria do 
excelentíssimo deputado Marcelo Santos, que 
nos coube à relatoria, cuja ementa diz o 
seguinte: consolida a legislação em vigor 
referente às semanas e aos dias correlatos 
estaduais comemorativos e datas e de assuntos 
de interesse público no âmbito do estado.  

 
Relatório: 
 
O Projeto de Lei n.º 303/2019, de autoria 

do excelentíssimo deputado Marcelo Santos, 
tem por finalidade consolidar toda a legislação 
em vigor, referente às semanas e aos dias 
correlatos estaduais comemorativos de 
relevantes datas de assuntos de interesse 
público no âmbito do estado do Espírito Santo.  

 

Na justificativa do respectivo projeto de 
lei, o autor argumentou às fls. 20. Transcrevo:  

 

O presente Projeto de Lei visa 
CONSOLIDAR em um só 
instrumento legal a legislação em 
vigor referente às semanas e aos 
dias/correlatos estaduais 
comemorativos de relevantes 
datas e de assuntos de interesse 
público no âmbito do Estado. 
Por meio do “Projeto Revisa Ales”, 
instituído pelo Ato nº 1.193, de 16 
de junho de 2017, que tem por 

finalidade elaborar um estudo 
técnico, por eixo temático, 
visando à modernização e 
aperfeiçoamento da Legislação 
do Estado do Espírito Santo, 
percebemos a necessidade de 
elaboração do presente projeto 
após identificarmos mais de 157 
leis vigentes referentes às 
semanas e aos dias/correlatos 
estaduais comemorativos que não 
foram comtempladas na Lei nº 
10.973/2019, que consolidou 
inicialmente diversas leis esparsas 
sobre o tema. 
A presente proposta dispõe em 
apenas 1 (um) único Anexo todas 
as relevantes datas 
comemorativas do Estado para 
melhor organização da legislação 
sobre o tema, separando as 
semanas e os dias/correlatos 
estaduais comemorativos por 
mês, facilitando a identificação 
dos mesmos.(...) 

 
Prossegue o autor em sua justificativa: 

 
(...) Buscamos amparo na Lei 
Complementar nº 95/98, que 
dispõe sobre a elaboração, a 
redação, a alteração e a 
consolidação das leis, e, 
estabelece normas para a 
consolidação dos atos normativos 
que menciona. 
Assim sendo, segundo inteligência 
da lei supracitada, a consolidação 
consistirá na integração de todas 
as leis pertinentes à determinada 
matéria num único diploma legal, 
revogando-se formalmente as leis 
incorporadas à consolidação, sem 
modificação do alcance nem 
interrupção da força normativa 
dos dispositivos consolidados, 
preservando-se o conteúdo 
normativo original, podendo ser 
feitas somente alterações 
sistemáticas e de linguagem nos 
projetos de lei de consolidação. 
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Este Projeto de Lei busca a 
consolidação de 401 Leis do 
período compreendido entre 1958 
e março de 2019, agrupando-as 
em um mesmo instrumento legal, 
e proporcionará futuramente a 
criação do Calendário oficial de 
Datas Comemorativas do Estado 
do Espírito Santo valorizando os 
potenciais quanto à economia, à 
natureza, à cultura, ao esporte e 
a história do nosso Estado. 
Por fim, finaliza o autor, o 
presente projeto de consolidação, 
após a apreciação do Grupo de 
Trabalho de Consolidação das Leis 
- denominado Revisa Ales e das 
Comissões de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e 
Redação, será submetido ao 
Plenário da Casa. 
Ante todo o exposto acima, 
solicito o concurso dos Nobres 
Colegas à apreciação e à 
aprovação do presente Projeto de 
Lei.  

 (...) 

 
 Arremata o nobre parlamentar.  

 
O projeto foi protocolado 
no dia 24 de abril de 2019, 
e lido no Expediente na 
sessão ordinária do dia 06 
de maio de 2019.  
A Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa, em 
exercício de juízo de 
delibação, que lhe impõe o 
art. 120 do Regimento 
Interno - Resolução n.º 
2.700/2009, proferiu 
despacho  da fl. 23, no 
qual admitiu a tramitação 
da proposição; 
entendendo, a priori, 
inexistir manifesta 
inconstitucionalidade ou 
um dos mais vícios 
previstos na norma 
regimental. 

(...) 

 
Saúdo o deputado Adilson Espindula, 

desejando uma excelente tarde.  
 

A Diretoria de Redação 
juntou o Estudo de Técnica 
Legislativa das fls 26/ 43, 
ofertando sugestões 
apenas no tocante à 
redação proposta, sem 
alteração substancial no 
projeto em apreço.  
O projeto recebeu parecer 
favorável da Comissão de 
Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação 
Final, conforme Parecer 
n.º 150 de 2019, às folhas 
114 e 122.  
Ao ser redistribuído a esta 
Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos 
Humanos, coube-nos a 
relatoria.  

 
É o relatório lido.  
Passo à emissão do parecer.  
Atendendo ao disposto no art. 52, inciso 

I, do Regimento desta Assembleia Legislativa, 
Resolução n.º 2.700/2009, a proposta veio a 
esta Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos para análise e parecer de 
mérito.  

Nos termos da justificativa apresentada 
pelo autor à folha 20, o presente projeto tem 
por finalidade consolidar toda legislação em 
vigor referente às semanas e dias correlatos 
estaduais comemorativos de relevantes datas e 
de assuntos de interesse público no âmbito do 
Estado do Espírito Santo.  

Nesse sentido, esse projeto dispõe 
apenas um diploma normativo a todas as 
relevantes datas comemorativas do estado para 
melhor organização sobre o tema, separando as 
semanas e os dias correlatos estaduais 
comemorativos por mês, facilitando a 
identificação dos mesmos.  

 A nosso ver, a técnica de consolidação 
das leis contribui para racionalização do 
ordenamento jurídico, o que vai ao encontro do 
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escopo desta comissão de aprimorar o exercício 
da cidadania pelos capixabas, facilitando 
conhecimento e a compreensão das normas 
jurídicas estaduais.  

Dessa forma, sugerimos aos demais 
membros desta douta comissão a adoção do 
seguinte parecer, que submeto, neste 
momento, aos pares:  

A Comissão de Cidadania e dos Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa é pela 
aprovação do Projeto de Lei n.º 303/2019, de 
autoria do excelentíssimo deputado Marcelo 
Santos, nos termos da fundamentação 
supradestacada.  

Deputado Adilson Espindula, só para 
falar rapidamente e de maneira sucinta a V. 
Ex.ª, é um projeto de lei, de autoria do 
deputado Marcelo Santos, que consolida a 
legislação em vigor referente às semanas e aos 
dias correlatos estaduais comemorativos de 
relevantes datas e de assuntos de interesse 
público no âmbito do Estado do Espírito Santo.  

É uma continuidade do projeto que foi 
denominado, nesta Casa, Revisa Ales, que tem 
como objetivo consolidar toda a legislação em 
um único texto legal.  

Então, em vez de diversas leis, como 
nós tínhamos, desde 1958, estamos 
consolidando tudo em um único texto legal e  
alterando somente o seu anexo. Isso facilita a 
consulta e desburocratiza a busca até para o 
cidadão, porque o cidadão vai buscar agora, 
vai procurar um único texto legal e não 
diversas leis esparsas ao longo dos anos. 
Razão pela qual, relatamos favoravelmente.  

Então, é uma compilação de leis que 
têm o mesmo objeto, objeto similar, análogo, 
semelhante, para facilitar a busca pelo 
cidadão. E essa única lei revoga todas as 
outras. E, através de um único anexo, vamos 
ter todas as datas comemorativas. Isso já foi 
feito inicialmente, e agora estamos indo para 
a segunda remessa, fruto do trabalho do 
Revisa Ales.  

Então é compilar tudo, desburocratizar, 
facilitar a busca e evitar aquela profusão de 
leis no Diário Oficial, números seguidos... Já 
estamos em onze mil e duzentos, onze mil e 
cem. Então, para evitar que isso permaneça e 
continue acontecendo.  

Esse é o relatório, senhor presidente, 
que submeto aos pares. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

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

vota o deputado Adilson?  
 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

Senhor presidente, acompanho o ilustre relator. 
Voto pela aprovação do relatório.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Também vou acompanhar o 
relator.  

A matéria é aprovada. 
Consulto o deputado Pazolini se ainda 

tem matéria para relatar.  
 

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

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) -  Com a palavra V. Ex.ª  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Trata-se do Projeto de Lei n.º 
70/2019, de autoria do deputado Alexandre 
Xambinho, que cria o Programa Estadual de 
Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens e 
dá outras providências. 

Cuida-se, nesse relatório, nesses autos, 
de emissão de parecer no que tange à análise de 
mérito da proposição legislativa em epígrafe, de 
iniciativa do deputado Alexandre Xambinho, 
cujo conteúdo em síntese dispõe sobre a criação 
do Programa Estadual de Estímulo ao Primeiro 
Emprego para os Jovens e dá outras 
providências. 

A matéria foi protocolizada em 19 de 
fevereiro 2009, lida no Expediente da sessão 
ordinária de 20 de Fevereiro 2019, não 
constando a publicação da proposição no Diário 
do Poder Legislativo, que deve ser 
providenciado pelo setor competente para sua 
regular tramitação. 

A Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa, em exercícios de juízo de delibação, 
que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno 
desta Casa, proferiu despacho, folha 02, no qual 
inadmitiu a tramitação da proposição com fulcro 
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no art. 143, VII, do Regimento Interno, por 
infringência ao art. 63, parágrafo único, III e VI, 
da Constituição do Estado do Espírito Santo. 

Interposto tempestivo recurso, a 
proposição foi encaminhada à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
para análise. 

Na oportunidade, a propositura recebeu 
parecer emitido pela Comissão de Constituição 
e Justiça pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa e, 
consequentemente, pela rejeição do despacho 
denegatório da Mesa Diretora, vindo a seguir a 
esta Comissão de Cidadania e dos Direitos 
Humanos para exame e parecer de mérito na 
forma do art. 52 do Regimento Interno desta 
Casa. 

Parecer do relator: O Projeto de Lei n.º 
70/2019 visa à criação do Programa Estadual de 
Estímulo ao Primeiro Emprego para os jovens e 
dá outras providências, razão pela qual 
trazemos a colação para o conhecimento desta 
comissão o texto integral da brilhante iniciativa 
do deputado Alexandre Xambinho. 

Senhor presidente, vou dispensar a 
leitura integral do texto, tendo em vista a sua 
amplitude, mas está à disposição dos colegas. 
Ele cuida efetivamente da questão do primeiro 
emprego. Um estímulo ao primeiro emprego 
para jovens. 

Vou ler sucintamente aqui a justificativa 
do autor:  

 
 

“Partindo do pressuposto que 
o primeiro emprego é o 
“pontapé inicial” para a 
introdução do cidadão ao 
mercado de trabalho, o 
projeto visa promover a 
inserção daquelas pessoas 
que, ainda, não tiveram a 
oportunidade do primeiro 
emprego, já que é praxe dos 
empregadores a exigência de 
6(seis) meses de experiência 
prévia para fins de 
contratação do candidato à 
vaga de emprego, conforme 
dispõe o artigo 442-A da 
Consolidação das Leis 
Trabalhistas. 

Assim, o objetivo deste 
projeto é a criação de postos 
de trabalho para os 
inexperientes a fim de 
qualificá-los para o mercado 
profissional em diferentes 
ocupações, o que resultará 
na geração de renda e na 
inclusão social destes.  
 
Além de visar a inexperiência 
profissional como um todo, o 
referido projeto tem como 
ênfase os jovens (18 a 24 
anos) que buscam acesso ao 
mercado de trabalho e na 
maioria das vezes são 
descartados pelas empresas, 
em virtude da existência de 
profissionais já qualificados 
ou que ao menos possuam 
alguma experiência na área 
disputada.” 

 
Descrito o objeto da proposição, 
devemos ressaltar que o parecer 
desta Comissão abrange apenas 
analise de mérito, sob a ótica da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, 
em conformidade com o nosso 
escopo e com o art. 52, do nosso 
Regimento Interno (Resolução 
2.700/2009).  

Saudando a deputada Iriny Lopes; boa 
tarde, deputada. 
 

A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Boa tarde! 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Isto posto, verifica-se que a 
proposição legislativa em exame, com a devida 
vênia, apresenta-se em conformidade com a 
defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, já 
que, objetiva a criação de postos de trabalho 
para jovens inexperientes, a fim de qualificá-los 
para o mercado profissional em diferentes 
ocupações, o que resultará na geração de renda 
e na inclusão social desta camada da população 
significativa do estado do Espírito Santo, sendo, 
portanto,  inegavelmente de interesse público. 

Ante o exposto, o Projeto de Lei n.º 
70/2019, de autoria do Deputado Alexandre 
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Xambinho, deve ser aprovado a partir do seu 
exame de mérito, adotando essa sugestão aos 
demais membros dessa importante comissão.  

Deputado Iriny Lopes, trata-se de projeto 
de lei de autoria do deputado Alexandre 
Xambinho, cuja ementa trata da seguinte 
matéria: cria o Programa Estadual de Estímulo 
ao Primeiro Emprego para os Jovens e dá outras 
providências. 

Então, ele visa criar aqui o Programa 
Estadual de Estímulo ao Primeiro Emprego para 
Jovens entre 18 e 24 anos que ainda não 
tenham experiência profissional.  
 

Ele traz os seguintes requisitos: 
 

Art. 2.º 
 

(...) 
 

I - não tenham vínculo 
empregatício anterior;  

 

II - sejam membros de 
famílias com renda mensal per 
capita de até ½ (meio) salário 
mínimo, incluídas nesta média 
eventuais subvenções econômicas 
de programas congêneres e 
similares; 
 

III - estejam cadastrados 
nas unidades executoras do 
Programa; 
 

Ele vai criar alguns benefícios e estímulos 
para que esses jovens efetivamente sejam 
inseridos no mercado de trabalho.  

Nosso relatório, então, senhor 
presidente, é pela provação, submetendo aos 
pares. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Com relação a esta matéria, tem 
até medida provisória que entrou ontem no 
Congresso sobre essa questão do primeiro 
emprego. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Sim, a Carteira Verde e Amarelo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - A cor não sei ainda, não, mas é 
um projeto que trata desse assunto... 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Foi denominada assim pelo 
Governo Federal. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Ah, tá. Vou colocar em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Deputado Adilson Espindula, como vota? 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

Acompanho o relator, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputada Iriny? 
 

A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Com o 
relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Acompanho o relator. Matéria 
aprovada por unanimidade. 

Nós fizemos a leitura da ata e é preciso 
que a gente faça agora o recolhimento da 
aprovação da ata. 

Como vota o deputado Pazolini com 
relação à leitura da ata? 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Pela aprovação da ata como 
lida, senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Deputado Adilson Espindula? 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Pela 

aprovação como lida, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Deputada Iriny Lopes? 

 

A SR.ª IRINY LOPES - (PT) -  Pela 
aprovação como lida.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Eu também acompanho.  

Ata aprovada como lida.  
Solicito informação se o deputado 

Pazolini ainda tem algum processo. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Temos mais um, senhor 
presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Está com a palavra para fazer a 
leitura. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Trata-se do Projeto de 
Resolução n.º 28/2019, de autoria do deputado 
Enivaldo dos Anjos, que possui como finalidade 
acrescentar o inciso XV ao art. 52 da Resolução 
n.º 2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento 
Interno desta Casa, que versa sobre a Comissão 
da Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. 

Quanto ao trâmite, tem-se que a 
proposição legislativa ora em apreço foi 
protocolizada em 9 de abril de 2019, e na sessão 
ordinária do mesmo dia, mês e ano. Após o 
projeto de lei em comento, veio à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, oportunidade em que recebeu o 
Parecer n.º 148/2019, em 24 de setembro de 
2019, cuja conclusão foi pela sua 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa. 

Ato contínuo, o projeto de resolução em 
apreço veio a esta comissão para exame e 
parecer no que tange ao mérito respectivo, em 
conformidade com as normas regimentais 
estabelecidas no art. 52 do Regimento Interno 
desta Casa. É o relatório. 

Segue o parecer. Conforme acima 
indicado, o Projeto de Resolução n.º 28/2019, 
de autoria do senhor deputado Enivaldo dos 
Anjos, possui como finalidade tão somente 
acrescentar o inciso XV ao art. 52 da Resolução 
n.º 2.700/2009, Regimento Interno desta Casa, 
de modo a incluir o tema Assuntos e proposições 
atinentes aos direitos, garantias e deveres dos 
cidadãos. 

 Em suma, este projeto de resolução, de 
autoria do deputado Enivaldo dos Anjos, visa 
incluir o inciso XV no art. 52 do Regimento 
Interno desta Casa, que trata das atribuições 
desta comissão. E a redação proposta é a 
seguinte. Seria atribuição da Comissão de 
Cidadania tratar de assuntos e proposições 
atinentes aos direitos, garantias e deveres dos 
cidadãos.  

Outrossim, conforme se denota da 
justificativa do projeto de resolução, com este 
novo dispositivo se teria a inserção de 
procedimento de análise de mérito desta 
comissão permanente quanto ao tema que 

especifica. Com essa mens legislatoris, o escopo 
da medida é de natureza regimental da própria 
Assembleia Legislativa, na medida em que visa a 
alteração de dispositivos do Regimento Interno, 
sob os seguintes fundamentos: 

Passo à transcrição e leitura dos 
fundamentos apresentados pelo nobre autor: 

 
A inclusão acima mencionada 
encontra-se em plena 
consonância com o conceito de 
cidadania, considerando tratar-se 
do conjunto de direitos e deveres 
civis, políticos e sociais que cada 
cidadão deve exercer.  

 
Enquanto direitos são normas que 
declaram a existência de um 
interesse, deveres estão 
relacionados com as obrigações, 
sendo as garantias normas de 
conteúdo assecuratório, que 
servem para assegurar o direito 
declarado.  

 
Cidadania trata-se de um tema 
muito amplo, impossibilitando, 
desta forma, a apresentação de 
um rol taxativo de direitos e 
obrigações, o que nos permite 
concluir acerca da viabilidade da 
Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos analisar 
todos os assuntos e proposições 
atinentes aos direitos, garantias e 
deveres dos cidadãos. 

 

Isto posto, a justificativa da proposição 
indica que a teleologia do projeto ora em estudo 
é ampliar o rol de ações de análise desta 
comissão permanente parlamentar para, assim, 
tratar dos assuntos e proposições atinentes aos 
direitos, garantias e deveres dos cidadãos.  

Outrossim, denota-se que a medida 
converge para a construção de medida 
importante para o anseio do interesse público e 
para otimização das ações deste Poder 
Legislativo em prol da defesa dos Direitos 
Humanos em geral.  

Mais uma vez, cabe o registro de que, 
certamente, o tema converge pertinentemente 
para a proteção da dignidade da pessoa humana 
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focada na capacidade de intervenção desta 
comissão parlamentar especializada. Desta 
maneira, o Projeto de Resolução n.º 28/2019 
edifica axioma extremamente relevante para o 
interesse público, principalmente por servir 
como meio adequado para criar sinergia 
profícua entre as diversas ações estatais 
possíveis.  

Desta forma, a medida normativa 
proposta pelo projeto de lei ora em análise é 
necessária e legítima. Neste contexto, a situação 
posta requer uma ação estatal específica e 
efetiva em favor dos Direitos Fundamentais, 
mesmo que seja primordialmente focado na 
capacidade da Comissão de Defesa da Cidadania 
e dos Direitos Humanos.  

Disso tem-se a identificação da medida 
como instrumento normativo de ampliação e 
concreção da proteção dos direitos 
fundamentais, das garantias e, também, dos 
deveres dos cidadãos. Destarte, resta 
confirmado o relevante grau meritório da 
proposição legislativa ora em análise. 

Para concluir, senhor presidente, por 
todo o exposto e pautado na certeza de que 
este trata de medida de inteira justiça, 
concluímos que o projeto de resolução, de 
autoria de V. Ex.ª, deve ser aprovado no exame 
de mérito, o que nos leva a sugerir aos demais 
membros desta importante comissão a seguinte 
conclusão:  

Parecer: a Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos é pela 
aprovação do Projeto de Resolução n.º 28/2019, 
nos termos do art. 52 do Regimento Interno 
desta Casa de Leis, Resolução n.º 2.700/2009. 

Este é o parecer que submeto à 
apreciação dos pares. Em poucas palavras, 
resumidamente, de maneira objetiva, trata-se, 
então, da inclusão do inciso XV no art. 52 do 
Regimento Interno desta Casa, com a redação: 
 

Esta comissão também terá como 
atribuição tratar de assuntos e 
proposições atinentes aos 
direitos, garantias e deveres dos 
cidadãos. 

 
 Passado, então, o conceito de cidadania, 
nada mais claro, objetivo e justo do que inserir o 
inciso XV no rol de atribuições desta douta 
comissão. 

 Este é o relatório que submeto à 
apreciação dos pares, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Adilson Espindula? 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 
Acompanho o relator, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Deputada Iriny Lopes? 
 
 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Acompanho o 
relator também. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Eu vou me abster de votar, em 
face de ser o autor. 

Matéria aprovada por três votos. 
Deputado Pazolini ainda tem... 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - As matérias, senhor presidente, 
que estavam comigo, já estão devidamente 
relatadas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Agradeço a V. Ex.ª. 
Em face do alto espírito de 

intelectualidade, urbanidade e elegância, o 
deputado Adilson, que teria agora a vez de 
relatar, passou a vez para a jovem deputada 
Iriny Lopes. 

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Obrigada, 

senhor presidente! 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, ressalto que 
só não o fiz em razão de a deputada Iriny não 
estar no momento, mas também o faria. 

 

A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Muito 
obrigada, Pazolini! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com certeza. 
 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Agradeço aos 

meus pares, presidente, deputado Adilson. 
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Tenho aqui duas matérias para relatar. 
Uma é o PDL 75/2019, de autoria do 

deputado Vandinho Leite. Trata-se de um 
projeto de decreto legislativo para que a Casa 
possa dar um título ao pastor Jonatas Câmara. O 
deputado Vandinho, dentro dos regulamentos 
do nosso Regimento, cumpriu todas as 
exigências, apresentou um reduzido currículo do 
pastor Jonatas Câmara, que muito o qualifica 
para receber o título de cidadão espírito-
santense. 

Então, em função disso, relato pela 
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n.º 
75/2019, autorizando esta Casa a conceder o 
título de cidadão espírito-santense ao pastor 
Jonatas Câmara. Por iniciativa do deputado 
Vandinho Leite. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - A matéria está em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Pazolini? 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, acompanho 
o judicioso voto da relatora. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Deputado Adilson Espindula? 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 
Senhor presidente, acompanho também a 
relatora. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Também acompanho o voto. 

Matéria aprovada. 
Solicito à deputada que faça a relatoria 

do próximo. 
 

A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - O próximo, 
trata-se, senhor presidente, de um despacho ao 
Governo do Estado, que foi solicitado pela 
reabertura de um processo. Na vez anterior em 
que esteve conosco esse mesmo processo, 
pedindo a reabertura, os advogados do 
representado, o senhor Rodrigo Silva Rodrigues, 
nós solicitamos que fosse encaminhado ao 
secretário de Estado de Justiça. 

Então, pela resposta, que eu vou ler bem 
rapidamente e depois, com isso, justificarei o 
voto.  

 Então, a resposta do Governo do Estado 
foi: 
 

Trata-se de apuração 
decorrente da determinação 
contida nos despachos às fls. 71-
72, para a instauração de 
sindicância administrativa 
exarada pelo então Exmo. 
Secretário de Estado da Justiça. 
Contudo, em face ao contexto 
narrado na parte inicial do 
despacho 662/2017, os autos 
foram encaminhados para 
apuração nas vias de sindicância 
investigativa. Ocorre que nas 
apurações verificou-se subsídios e 
provas em suficiente dosagem a 
se asseverar inexistência de 
irregularidade de servidores, 
conforme as narrativas e 
fundamentos no relatório final às 
fls. 280/284.  

Diante disso, em 
reavaliação ao juízo de 
admissibilidade, determinamos o 
arquivamento do presente 
procedimento. Termos exarados 
no despacho 662/2017, às fls. 
280/284. Posto que ainda não 
havia ocorrido o ato inaugural da 
sindicância administrativa, ou 
seja, a publicação da portaria 
instauradora e nas apurações 
realizadas os fatos rumaram em 
sentido oposto à responsabilidade 
de servidores, fundamentos a se 
arquivar o feito. 

Portanto, nessa motivação 
encaminho os autos ao 
conhecimento e apreciação de V. 
Ex.ª. 

 

Assinado pelo corregedor da Sejus.  
Então, também aqui o nosso procurador, 

que nos atende tão bem na nossa comissão, 
encaminhou... 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Caso raro. 
 

 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Encaminhou 
no mesmo sentido da opinião expressa pela 
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Sejus. Então, meu voto vai acompanhar tanto o 
encaminhamento adotado pela Sejus quanto a 
orientação da nossa Procuradoria.  
 Portanto, o meu voto é pelo 
arquivamento. E, considerando o transcurso de 
tempo, os advogados devem se manifestar, já 
que os crimes relatados são imprescritíveis.  
 Esse é o meu voto, pelo arquivamento da 
matéria na nossa comissão.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Em discussão.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, senhora 
relatora, só um esclarecimento, por gentileza.  
 Pelo que li do relatório de V. Ex.ª, houve 
o relato e, em uma análise preliminar, ele já foi 
absolutamente rechaçado, ou seja, nada do que 
foi ventilado incialmente foi confirmado. Razão 
pela qual a apuração foi arquivada, em seu 
nascedouro, após um trâmite inicial. Foi isso 
mesmo? 
 

 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Exatamente.  
  
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - De forma muito educada, 
gostaria de fazer uma sugestão a V. Ex.ª, até 
como uma forma de justiça. Claro que adotando 
o parecer de V. Ex.ª, mas que nós também 
encaminhássemos um ofício aos incialmente 
denunciados, vamos assim dizer, para que eles 
também tenham ciência do arquivamento das 
apurações. No caso, aqui, o diretor do Centro de 
Detenção Provisória, todos ou outros 
servidores, eventualmente qualquer cidadão 
também denunciado, para que eles também 
tenham ciência de que as apurações foram 
finalizadas e que não houve a comprovação do 
relato incialmente trazido a esta comissão.  
 Esta é a sugestão, senhor presidente e 
senhora relatora.  
 

 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Agradeço as 
sugestões apresentadas. Acho que enriquece a 
nossa conclusão e o nosso voto. Por mim estão 
acolhidas.  
 Agora, devolvo ao presidente para ver se 
tem mais algum deputado que queira fazer mais 
alguma observação ou o senhor encaminhar às 
votações.  

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Peço à assessoria para anotar 
esse acréscimo no voto.  

Continua em discussão. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Adilson 

Espindula se deseja discutir. 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Não, 
senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Não havendo interesse, 
deputado Pazolini aprova o relatório com a 
inclusão da sua solicitação.  
 Deputada Iriny acolheu.  

Deputado Adilson? (Pausa)  
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Eu 
também aprovo conforme decisão da relatora.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Eu também vou seguir com a 
decisão, acrescido da sugestão.  

Solicito à deputada Iriny se tem mais 
algum processo a relatar?  
 
 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Não, hoje 
não, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Eu vou solicitar a V. Ex.ª que nos 
presenteie com a presença aqui até o final da 
sessão.  

Concedo a palavra ao deputado Adilson. 
 

 O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 
Senhor presidente, demais membros desta 
comissão, tenho três projetos para relatar e 
informo ao ilustre presidente e demais 
membros que sintetizei tanto o relatório como o 
parecer de ambos os projetos.  
 Primeiro, Projeto de Lei n.º 162/2019, de 
autoria do deputado Marcos Garcia. Trata-se de 
um projeto de lei que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de utilização de aviso sonoros 
em instituição bancária do estado do Espírito 
Santo, visando ao atendimento inclusivo às 
pessoas com deficiência visual. O projeto seguiu 
rito regimental em tramitação pelas demais 
comissões, tendo manifestado, pela 
Procuradoria desta Casa, a orientação de 
parecer favorável para sua aprovação. Em 
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análise da proposição sob a ótica dos aspectos 
de direito das minorias e setores discriminados, 
tais como das pessoas com deficiência, o projeto 
se afigura como de interesse público, tendo em 
vista seu alcance social pela busca em facilitar o 
atendimento às pessoas com deficiência visual 
e, por consequência, garantir o direito à 
dignidade da pessoa humana, trazendo maior 
independência para este público. É o relatório. 
 Passo agora, senhor presidente, a ler o 
parecer. Pois bem, da análise do projeto 
verifica-se que o texto original houve pela douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação a orientação pela supressão 
do art. 5.º da referida proposição, levando à 
conclusão de que o tema do projeto é de 
interesse público e alcance social. E, para 
conhecimento dos nobres pares e do ilustre 
presidente desta comissão, o art. 5.º que dizia: 
O mero descumprimento, injustificado, implicará 
em constrangimento ao consumidor, sendo 
passível de reparação por danos morais. Trata-
se de um direito civil. Por isso, então, houve 
essa orientação.  

Assim, corroboro dos argumentos 
trazidos no parecer da douta Procuradoria, 
encaminho meu voto pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 162/2019, de autoria do deputado 
estadual Marcos Garcia, e complemento com a 
adoção da emenda supressiva quanto ao art. 5.º 
da proposição. É como voto, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Em discussão. Deputado 
Pazolini, deseja discutir ou votar? Como 
vota V. Ex.ª?   

 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Acompanho o relator, senhor 
presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Vou acompanhar o relator.  

Deputada Iriny também está ali e vai 
acompanhar o relator.  

Matéria aprovada por unanimidade dos 
presentes.  

Solicito ao senhor deputado que 
continue na próxima relatoria. 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 
Outra matéria, senhor presidente, é o Projeto 

de Lei n.º 204/2019, que dispõe sobre o direito 
de pessoas com deficiência visual obterem as 
certidões de registro civil em braile, tendo 
tramitado pelas demais comissões nos termos 
do Regimento Interno desta Casa. Em análise, o 
parecer a ser elaborado por esta comissão e que 
se analisa o Projeto de Lei n.º 204/2019, 
proposto pelo excelentíssimo deputado 
estadual Doutor Hércules, nos termos do 
disposto no Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do estado do Espírito Santo, 
Resolução n.º 2700/2009. Em linhas gerais a 
proposição visa assegurar às pessoas com 
deficiência visual o direito de obterem as 
certidões de registro civil em braile. A matéria 
foi protocolada dia 25 de março de 2019, lida no 
Expediente da sessão ordinária do dia 26 de 
março de 2019, e já tramitando nas demais 
comissões, sendo os posicionamentos pela 
constitucionalidade do projeto. Esse é o 
relatório.  

Passo a ler agora, senhor presidente, o 
parecer.  

A Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos compete opinar sobre: 
primeiro, a prevenção e defesa dos direitos 
individuais e coletivos; segundo, a promoção da 
garantia dos direitos difusos e coletivos; 
terceiro, aspecto de direito das minorias, 
conforme redação dada pela Resolução n.º 4235 
de 22 de dezembro de 2015. 

Dessa forma, a proposição legislativa 
caminha em paralelo ao interesse público 
buscando promover a inclusão de pessoas com 
deficiência visual em sintonia com o que 
estabelece a Lei de n.º 13146/2015, lei brasileira 
de inclusão das pessoas com deficiência, que 
dedicou o título exclusivamente para tratar da 
acessibilidade e outras disposições, bem como 
direito que garante a pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida viver de forma 
independente e exercer seus direitos de cidadania 
e de participação social. 

Nesse entendimento, vejo que o projeto se 
molda à necessidade do cidadão com deficiência 
visual, estando no caminho dos avanços que a 
sociedade carece. 

Assim corroboram os argumentos trazidos 

no parecer da douta Procuradoria, encaminho 
meu voto pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
204/2019, de autoria do deputado estadual 
Doutor Hércules. 
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É como voto, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE − (ENIVALDO DOS 
ANJOS − PSD) - Em discussão a matéria. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como 
vota o senhor deputado Pazolini? 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 
(Sem partido) − Senhor presidente, saudando a 
deputada Raquel Lessa, eu vou acompanhar o 
relator. Boa-tarde, deputada! 

 
O SR. PRESIDENTE − (ENIVALDO DOS 

ANJOS − PSD) -  Deputada Raquel Lessa, como 
vota? 

 
A SR.ª RAQUEL LESSA − (PROS) −  Voto 

com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE − (ENIVALDO DOS 
ANJOS − PSD) - Deputada Iriny já se retirou do 
plenário? (Pausa) Ela volta com o relator 
também. 

Eu acompanho o relator. 
Aproveito para registrar a presença do 

subsecretário do Governo, subsecretário 
Gedson, que nos prestigia aqui neste momento 
e solicitar o deputado Adilson relate o próximo 
processo. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA − (PTB) − 

Projeto de Lei n.º 473/2019, de autoria do 
deputado Fabrício Gandini. 

Trata-se do Projeto de Lei n.º 473/2019, 
de autoria do excelentíssimo deputado Fabrício 
Gandini, que dispõe sobre o direito de 
parcelamento nas faturas de prestação de 
serviço emitidas pela Companhia Espírito 
Santense de Saneamento, Cesan, antes do 
vencimento. Tal procedimento busca conceder 
parcelamento, uma única vez, no período de 
doze meses antes da data do vencimento nas 
faturas de consumo, quando expressamente 
requerida pelo consumidor. 

É o relatório. Passo a ler, senhor 
presidente, o parecer. 

A proposta do referido projeto de lei 
veio esta Comissão de Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Humanos para análise e parecer de 
mérito, atendendo ao disposto no art. 52, inciso 
I, do Regimento Interno desta Assembleia 
Legislativa, Resolução n.º 2700/2009. A 

demanda trata-se pelo projeto que visa 
proteção dos cidadãos. A esta deve ser 
efetivada por meio de leis que protejam a 
usuários de serviços públicos, pois notória é a 
vulnerabilidade daqueles que, perante as 
grandes empresas concessionárias de serviço... 

O disposto na referida proposição, além 
da proteção direcionada pelo projeto de lei, 
caminhando em paralelo com o Código de 
Defesa do Consumidor, tal iniciativa de 
favorecer ao cidadão a oportunidade de 
parcelamento de fatura, atendendo ao cunho 
social, visando evitar contumaz condição de 
endividamento pelas pessoas carentes. 

Ademais, o serviço público de 
abastecimento de água e tratamento de esgoto 
constitui o mais essencial dos serviços públicos, 
sendo fundamental possibilitar o parcelamento 
da fatura pelo usuário como forma, inclusive, de 
proteger a vida humana. 

Dessa forma, encaminho voto pela 
aprovação do Projeto de Lei de n.º 473/2019, de 
autoria do excelentíssimo senhor deputado 
estadual Fabrício Gandini, e sugerimos aos 
demais membros desta douta comissão pelo 
acompanhamento do parecer. 

Esse é o meu parecer. É como voto, 
senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE − (ENIVALDO DOS 
ANJOS − PSD) - É aberta a discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, como 
vota o senhor deputado Pazolini? 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 
(Sem partido) - Eu acompanho o judicioso voto 
do relator, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE − (ENIVALDO DOS 
ANJOS − PSD) - Muito bem. 

Deputada Raquel, como vota?  
 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - Com o 
relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Deputada Iriny, como vota? 

 

A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Com o 
relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Eu acompanho o relator. Matéria 
aprovada por unanimidade.  
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Eu informo que a deputada Raquel tem 
um processo e deseja relatar hoje. 

 
A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - Pode 

relatar? 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com a palavra, V. Ex.ª. 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - O 

Projeto de Lei Complementar n.º 04/2019, do 
deputado Sergio Majeski, estabelece normas de 
finanças públicas complementares à Lei 
Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 
2000, e à Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março 
de 1964, com o objetivo de garantir a 
observância dos princípios de responsabilidade 
e transparência da gestão fiscal nas transições 
de Governo no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 

Eu relato pela aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão a matéria. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Pazolini?  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Acompanho a relatora, senhor 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Como vota o deputado Adilson 
Espindula? 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 
Senhor presidente, eu acompanho a ilustre 
relatora. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Como vota a deputada Iriny? 

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Acompanho a 

minha colega relatora. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Eu vou acompanhar a deputada 
nessa comissão, mas vou me valer da 
possibilidade de, com o projeto em plenário, 
avaliá-lo melhor. 

Matéria aprovada por unanimidade. 
V. Ex.ª não tem mais nenhum processo. 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - Não 
tenho nenhum projeto. 

 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Agradeço o relato de V. Ex.ª e 
quero submeter aqui na Ordem do Dia à 
aprovação da comissão um documento 
encaminhado com o n.º 168 do gabinete da 
deputada Iriny Lopes solicitando agendamento 
desta comissão com a Secretaria Estadual de 
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento 
Urbano e com as secretarias municipais de 
Cariacica de Desenvolvimento da Cidade, Meio 
Ambiente e Secretaria de Obras para tratar 
sobre a microdrenagem do Rio Marinho e a 
notificação para que cinquenta e cinco famílias 
deixem as suas residências em trinta dias. 

Eu acho que já até passou esse prazo, 
não sei nem se a deputada Iriny poderia se 
manifestar em dez segundos. 

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Em dez 

segundos, senhor presidente, o problema 
continua existindo, então, portanto, justifica a 
manutenção da minha petição. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então vou botar em votação. 
Como vota o deputado Pazolini? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Voto pela aprovação da 
proposição da deputada Iriny Lopes. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Essa proposição é para ouvir o 
pessoal aqui, né? 

  

A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Ouvi-los aqui, 
convidando... 

A comissão ouviria aqui não só as 
pessoas atingidas pelos problemas da 
possibilidade de remoção, bem como os 
representantes do Governo, para que eles 
possam explicar as motivações e essa comissão 
tentar fazer o seu papel, tentar uma mediação 
que possa ajudar a resolver os problemas que 
estão ocorrendo lá. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O deputado Pazolini já votou, 
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mas eu queria consultar. Nós vamos fazer na 
próxima segunda-feira? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Não seria terça, senhor 
presidente? 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - É terça, né? Nossa comissão é 
terça. Na próxima terça! 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Talvez na segunda o Flamengo já 
possa ser campeão brasileiro, então é melhor 
fazer na terça.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Aí vai ser luto, é melhor então na 
terça, porque na terça vai ter mais alegria 
depois do luto. 

Deputado Adilson, terça-feira próxima? 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

Concordo, senhor presidente, e quero só fazer 
das palavras do deputado Lorenzo, né. Tomara 
Deus que na próxima terça-feira a nação 
brasileira tenha uma alegria a mais, né? 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vai ser o dia da arrogância na 
próxima segunda-feira.  

V. Ex.ª deputada Raquel Lessa? 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - 

Concordo também. Terça, né? 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Deputada Iriny? 

 

A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Sou a autora, 
e concordo com o encaminhamento do 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Nós vamos ouvir agora a 
assessoria, porque ela agora resolveu soprar no 
meu ouvido aqui, no esquerdo, que é onde eu 
mais escuto. E já tem agenda na terça-feira. 
Qual é a agenda da terça-feira? 

 
A SR.ª SECRETÁRIA - (JÉSSICA SOUZA 

BARBOSA) - Os representantes do Iases, Setades 

e Poder Judiciário para falar sobre a 
superlotação nas unidades de internação.  

A sugestão da comissão é a próxima 
data, dia 26 de novembro. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Atende a deputada Iriny? 
 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - 

Perfeitamente, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então vamos retificar a data. Fica 
sendo 26 de novembro, às 13h30min, 
lembrando aos senhores deputados que 
13h30min é 13h30min. 

Então fica devidamente aprovado o 
requerimento.  

Solicito que sejam feitos os ofícios.  
E consulto os senhores deputados se 

alguém tem alguma manifestação para fazer em 
cinco segundos. 

Deputado Lorenzo? (Pausa) 
Não. 
Deputado Adilson? (Pausa) 
Deputada Raquel? (Pausa) 

 
A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - Eu 

cheguei atrasada porque estava atendendo um 
pessoal de São Gabriel da Palha, até do partido 
do nosso amigo aqui, o nosso amigo, Adilson.  

Então, por isso que eu cheguei atrasada. 
Tá, presidente?  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não, mas a reclamação foi só 
com relação ao deputado Adilson. V. Ex.ª tem 
direito, e a deputada Iriny, de chegar a hora que 
quiser. 

 

A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Bom, 
obviamente, todos nós, quando chegamos 
atrasados, é porque estamos em outra tarefa do 
nosso mandato.  

Estou querendo é saber que gurizada 
bonita é essa que tomou conta da nossa 
comissão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Acho que é de Ecoporanga, não 
é? 
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É de Ecoporanga, a garotada aí? 
O deputado Pazolini falou que foi ele que 

trouxe. Lá de Imburana, não é isso? Imburana 
ou Cotaxé? 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - É a 
Escola José Teixeira Fialho, de Ecoporanga. 
Professora Gilcélia e a Leidiane. 

Certo? Isso. Sejam bem-vindos! 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Esta nossa comissão aqui está 
exatamente terminando agora, mas eu vou 
convidar vocês que podem depois aqui, na 
galeria do plenário, porque logo em seguida 
começa a sessão principal, para que os alunos 
possam ter uma visão de onde é que funciona o 
plenário da Assembleia Legislativa. 

Nossos agradecimentos também em 
nome de todos os deputados aqui pela 
presença. E é uma honra muito grande poder 
receber vocês aqui, de um município tão 
distante, mas tão importante na economia e no 
desenvolvimento do estado do Espírito Santo. 

Nossos parabéns. 
Agradecer a presença de todos hoje, pela 

reunião, e fica marcado para o dia 26, às 13 
horas, porque esta hoje foi extraordinária, foi às 
13h30min, mas as reuniões aqui sempre são às 
13 horas. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Data na qual já teremos um 
novo campeão continental também. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - É possível que esses assuntos 
que não são de nenhuma valia possam estar 
novamente em discussão aqui, num momento 
tão importante do desenvolvimento do Estado e 
do Brasil. 

Então, nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrada a presente sessão e agradeço 
a presença de todos. 

Até a próxima, se Deus quiser. 
 

(Encerra-se a reunião às 
14h24min) 
 
 

 
DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO 
CRIME ORGANIZADO, REALIZADA EM 11 DE 
NOVEMBRO DE 2019. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Havendo número legal, 
declaro abertos os trabalhos da Comissão de 
Segurança da décima sétima reunião ordinária 
da primeira sessão legislativa ordinária da 
décima nona legislatura. 
 Senhoras e senhores deputados, bom 
dia! Bom dia a todos que nos prestigiam com 
suas presenças! Cumprimento todos que nos 
assistem através da TV Assembleia.  
 Inicio destacando que na próxima 
quinta-feira, dia 14/11, teremos mais uma 
audiência pública, sendo que dessa vez será em 
Vila Velha na Câmara Municipal, às 18h30min, a 
fim de tratarmos de questões de segurança 
pública relacionadas às microrregiões 3 e 4, 
composta pela Grande Cobilândia, formada 
pelos bairros como Nova América, Cobilândia, 
Jardim Marilândia, Rio Marinho, Santa Clara, 
Jardim do Vale e Vale Encantado, além de São 
Torquato, Cobi de Baixo e de Cima. Todos 
compondo a chamada Região 4. Assim como 
Santa Rita, Primeiro de Maio, Vila Garrido, Vila 
Batista, Zumbi dos Palmares, Ilha da Conceição, 
etc, que compõem a região.  

Quatro bairros possuem problemas 
sociais significativos, muito populosos e de 
elevado índice de criminalidade.  

Desde já reforço o convite aos deputados 
e membros da Comissão de Segurança para esse 
importante momento, assim como tem 
acontecido nas demais audiências públicas, 
quando são geralmente apresentadas diversas 
sugestões importantíssimas por autoridades 
policiais e políticas das microrregiões e por 
munícipes e representantes da sociedade civil 
organizada. 
 Existem muitas demandas, mas creio que 
juntos seremos capazes de responder com mais 
eficácia aos anseios da sociedade capixaba e das 
instituições policiais que, com esforço, zelo e 
muita competência, tratam da segurança 
pública capixaba. 
 Não se pode negar que todos os dias 
somos alcançados por notícias, pelos jornais e 
TVs, acerca da violência e crimes que atingem a 

Identificador: 340036003300360031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quarta-feira, 20 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 51 

sociedade capixaba fortemente. Mas quero, em 
nome da Comissão de Segurança, dos senhores 
deputados que fazem parte desta comissão, 
afirmar que a comissão se coloca à disposição 
da população capixaba como ferramenta 
democrática na luta pela redução dos índices 
desta guerra sem fim. 
 Trataremos de muitos assuntos 
importantes, principalmente colocaremos à 
deliberação dos senhores deputados as 
sugestões apresentadas durante as audiências 
públicas ocorridas em Ecoporanga, Presidente 
Kennedy, Guarapari e com a Ascamves. 
 Obrigado! Vamos à pauta! 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA - (ANA CLÉRIA 
BARCELLOS DE SETÚBAL) - Bom dia! 
Convidamos o senhor Carlos Henrique Sales 
Samuel, do SindiBombeiros, que irá proferir 
algumas palavras. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Carlos Henrique, por 
gentileza, pode subir à tribuna. (Pausa) 
 Obrigado pela sua presença. Está em 
todas! Não perde nenhuma audiência pública no 
interior do estado. Muito obrigado! 
 Ivon Flávio da Costa, a palavra é sua. 
 

O SR. IVON FLÁVIO DA COSTA - Bom dia 
a todos os senhores, à Casa Legislativa e aos 
excelentíssimos deputados estaduais da 
Comissão de Segurança.  

Estamos aqui representando a categoria 
dos bombeiros civis. Ao nosso representante, 
Renan, que veio com a sua neném, eu agradeço 
sua presença também. 

Estamos aqui para lutar pela categoria, 
nossa carreira profissional. Gostaria que os 
deputados e a comissão acompanhassem o 
nosso texto que está aqui sendo declarado na 
tela.  

Venho por meio deste apresentar a 
importância e benefícios para população 
capixaba da implantação da brigada de incêndio 
e bombeiros civis nas edificações e em todos os 
ramos de atividades do nosso estado. 

Por sua vez, a atividade do bombeiro é 
uma realidade em praticamente todos os países 
do mundo e, no Brasil, nós encontramos 
barreiras para poder impedir o nosso 

crescimento. Já estão se moldando à realidade 
em nível europeu, asiático e todos esses países.  

O maior bem do cidadão é a vida e o 
maior bem da sociedade são os meios que 
temos à disposição para a preservação da vida! 

Esta Casa Legislativa tem a oportunidade 
de dar o passo histórico estadual e ser marcada 
por ações de preservação da vida e da 
integridade física da sociedade, do pai, da mãe, 
dos filhos, do trabalhador e do próprio 
bombeiro militar.  
 Por sua vez, quatro bombeiros morreram 
no Rio de Janeiro, há poucos dias.  

O cidadão precisa, além da segurança e 
da sensação da segurança, é poder imaginar que 
seu filho vai ao shopping, com segurança, 
resguardado através da segurança pública, 
supermercados, bancos, armazéns, atacados, 
hospitais, hotéis, farmácias, escolas, comércios, 
condomínios, postos de combustíveis, igrejas, 
indústrias, portos, resumindo: todos os ramos 
de atividades.  

Antes de liberar o alvará, o bombeiro, 
como autoridade a que foi outorgada em 2009, 
está pedindo e cumprindo isso. Mas o que nós 
vimos do Estado é que ele é provedor de 
segurança pública, através do art. 144 da 
Constituição Federal e através do art. 130 da 
Constituição Estadual e da Segurança Contra 
Incêndio e Pânico, no nosso estado, a NT 07, e o 
bombeiro absorveu isso em 2009.  

Mas sabemos que é impossível à 
máquina estatal prever e se precaver de todas 
as situações. O que se pretende é viabilizar a 
ação conjunta de uma profissão de grande valor 
que é o bombeiro civil na prevenção de eventos 
que possam causar inúmeros males à sociedade. 
A sociedade estará mais segura, o cidadão 
estará mais seguro, o Estado continuará com 
sua prestação de serviços exemplares que é o 
bombeiro militar, que atua regularmente em 
dezoito municípios do estado. Só que sessenta 
municípios não têm bombeiro, o cidadão tem 
que aguardar atendimento ali na hora da 
ocorrência.  

Portanto, a partir de setembro deste 
ano, a Lei Federal 13.425, de 2017, que tem até 
30/09 para ser cumprida em todos os 
municípios, cria diretrizes sobre medidas de 
prevenção e combate a incêndio e desastres em 
locais de grande circulação, mas contará com o 
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auxílio da profissão do bombeiro civil nas 
empresas privadas, de um profissional 
competente e capacitado que já estará no local 
de risco auxiliando aos que necessitam, 
conforme tempo de resposta, no atendimento 
às vítimas, conforme o cenário.  

Temos de dois a vinte minutos para 
atender, senão haverá óbito e vítimas mortas, 
ou seja, tem um tempo resposta para esse 
atendimento, conforme situação atual das 
vítimas, conforme os primeiros socorros que nós 
estamos vendo a relação aí, o estado de choque, 
queimadura, parada respiratória, parada 
cardiorrespiratória, onde pode ser utilizado 
muitas vezes o desfibrilador externo 
automático, ferimentos diversos, hemorragia, 
triagem de vítimas com o Samu e Bombeiros 
atuando ao chegar. Vai demorar vinte minutos 
em média para chegar nessa ocorrência. Então, 
como que esse brigadista dessas empresas vão 
acionar? Vão acionar a ambulância básica? Vão 
acionar a ambulância avançada, que é a UTI? 
Como que vai ser isso aí? Por isso que é 
importante, em determinadas atividades, ter o 
bombeiro civil. 

Portanto, ao iniciar o combate, o 
bombeiro militar ao chegar, nós vamos 
obedecer ao chefe de Guarnição, ao bombeiro 
militar que chegar ao local da ocorrência, 
evitando destruição do patrimônio e, por sua 
vez, a segurança patrimonial. O Seguro 
Patrimonial 0006, da Lei do Seguro Patrimonial 
006, da lei federal, pede esse treinamento, pede 
esse profissional, só que as seguradoras vão ao 
bombeiro militar, nos oficiais e eles criam 
barreiras, eles não ouvem, eles protelam, 
tomam medida paliativa. Então, mediante a 
isso, nós pedimos providências dessa Comissão 
de Segurança para evitar o que nós estamos 
citando ali na tela, mortes previsíveis, evitando 
o aumento de lesões e infecções do Centro de 
Tratamento de Queimados, Centro de 
Tratamento Intensivo, evitando o custo nos 
hospitais, porque essa vítima não foi atendida 
no local da ocorrência.  

Então, mediante a isso, que era gasto 
para o Tesouro Nacional, gasto para o Tesouro 
Estadual, nós temos que pensar na economia do 
Estado também. E assim, na saúde, onde o 
Estado conta com entidades privadas para 
absorver as demandas, porque o Estado não dá 

conta, a educação também, o Estado não dá 
conta e, assim, eles criam parcerias privadas. 
Nesse caso, em prol da sociedade, cabe a esta 
Casa digna manter esse momento histórico, 
essa missão de regulamentar a nosso bombeiro 
civil que, desde 2009, o Lula foi e homologou 
essa lei federal, a Lei n.º 11.901.  

Portanto, a sociedade tem que ter 
resguardo, obterá o esforço conjunto, pois, 
atualmente, existe uma desordem pública no 
nosso Estado, ou seja, essa desordem é porque 
o cidadão não sabe fazer combate, não sabe 
fazer os primeiros-socorros, não sabe como 
chamar o bombeiro, se vai chamar o Samu. 
Pense em seu parente necessitando de um 
atendimento, como que ele ficará? 

Então, para vocês terem ideia, a minha 
mãe morreu aqui, em 26 de fevereiro de 2007, 
como eu esperei esse momento, me tornei 
bombeiro por causa disso, bombeiro civil, fiz 
curso, dediquei minha vida. Certo? Nós vemos 
várias ocorrências.  

Por favor, a moça que está na mesa, 
página 20.  

Teve lá aquela ocorrência no 
Supermercado Perim, vou citar ele como 
exemplo. Não teve treinamento. O dono 
daquele patrimônio ficou igual a um louco 
gritando na tv, todos viram na época. Cadê a 
Magirus, governador? Ele ficou gritando lá, e o 
Comando fez o quê? Mandou viaturas, chegou 
lá em quinze a vinte minutos, vamos jogar 
assim, está lá no gráfico, na página 20, que eu 
estou pedindo àquela senhora de vermelho, que 
não sei o nome dela, para botar na tela. O 
organograma de atendimento que nós 
chamamos de Sistema de Comando de 
Incidentes. 

Teve ocorrência no Civit II, na época era 
o major Ferrari e, hoje, é tenente-coronel 
Ferrari. Ele fez um ofício de agradecimento pela 
minha ajuda que eu dei ao bombeiro militar 
porque a máscara autônoma acabou. Quinze 
máscaras autônomas, o ar respirável para poder 
não morrer o bombeiro, igual morreu o 
bombeiro militar no Rio de Janeiro, e eu ajudei. 
Chamei os bombeiros civis da Arcelor, o 
bombeiro da Vale, naquela ocorrência. E ele 
falou: Rapaz, o que que é isso? Que ajuda foi 
essa? Vai lá no meu comando, vai lá na Terceira 
Ponte que eu vou fazer um ofício para você. Isso 
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está aqui escrito. E aí, o que aconteceu? Quinze 
máscaras, com uma hora, nós fomos lá na 
ArcelorMittal e abastecemos com quinze 
mascaras do bombeiro para não morrer asfixiado 

na ocorrência chamada Vultex, das correias 
transportadoras que estavam pegando fogo.  

E essa é a importância da vinculação do 
tempo-resposta que a Europa e Estados Unidos, 
Canadá efetuam, e nós copiamos esse 
protocolo. Por que o bombeiro militar aqui não 
copia isso? Por que os oficiais criam barreiras 
para a nossa profissão? Os sessenta municípios 
que faltam? A Defesa Civil da Serra, eu procurei 
lá. Quem é que assumiu a Defesa Civil da Serra? 
Foi um policial militar aposentado, bombeiro 
militar aposentado. Cadê os bombeiros civis na 
Defesa Civil? Me explica? Eu estou emocionado 
aqui. Simplesmente eles não quiseram o 
treinamento. Essa foi a resposta. Não, eu sou 
aposentado - praticamente ele me disse isso. Eu 
sou aposentado, eu estou aqui da Defesa Civil.  

A Defesa Civil dos municípios têm que 
atuar. Essa lei federal que eu citei aqui, diz que 
os municípios têm que atuar. Ah, mas tem que 
esperar o bombeiro militar. Para com isso, 
sociedade! Vamos nos preparar. Minha mãe 
morreu, foi uma perda incalculável. Toda a 
minha rotina mudou. Dentro da própria 
Assembleia Legislativa, eu fui andar por andar 
aqui. Pode ter ocorrência grave no seu 
estacionamento. Tomara que não aconteça, mas 
se acontecer vocês vão morrer. Não tem 
brigada. Vocês vão morrer asfixiados, 
queimados. Será que vocês vão entender isso, a 
minha expressão aqui, o meu desespero pelo 
atendimento de vítima? Na Vila Rubim, aquela 
última ocorrência que deu lá, o que aconteceu? 
Agora que ela conseguiu abrir. Ó lá o tempo-
resposta. Vão olhar lá.  

O Pazolini de vez em quando visita a 
minha igreja. Estou falando igual ao meu pastor 
Emerson. Homens de honra em defesa da 
hombridade. Oh glória! Aqui, ó, espírito da 
verdade. Os deputados têm que agir com 
espírito da verdade. Isso que é democracia. Olha 
lá ó. Quarenta e nove viagens o helicóptero da 
PM deu. Três de guarnição de helicóptero são 
cinco mil reais. E o custo que vai ter com o 
bombeiro civil? Nós temos que analisar isso.  

Eu agradeço a oportunidade. Me 
emocionei, falei bastante coisa.  

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Bom dia, Ivon! Muito 
obrigado pelas suas palavras. 

Eu passo a palavra, agora, à secretária, 
para leitura da ata. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA - (ANA CLÉRIA 

BARCELLOS DE SETÚBAL) -Tendo em vista a 
publicação da Resolução nº 6.360, publicada em 
22 de julho do corrente, a qual dispensa a 
leitura da ata da reunião, solicito à Secretaria 
que envie as atas das reuniões anteriores, a 
décima sexta reunião ordinária, décima sétima 
reunião extraordinária, de Ecoporanga, décima 
oitava reunião extraordinária, de Presidente 
Kennedy, para o e-mail dos deputados, para, 
querendo, retificá-las na próxima reunião.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Em discussão. (Pausa) 
Como vota o Coronel Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Pela aprovação, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Deputado Lorenzo Pazolini. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, demais 
membros, bom dia! Bom dia a todos! Saudar o 
público que nos assiste através da TV 
Assembleia, o público presente. 

Eu também vou votar pela aprovação 
conforme publicada, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Nós estamos votando a 
décima quinta, que já foi encaminhada na 
sessão passada.  

Como vota o Capitão Assumção? 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Eu 
também voto pela provação, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Deputado Enivaldo. (Pausa) 

Aprovada. 
Vamos à leitura do Expediente, por 

favor. 
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A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Ofício CAT/CBMES n.º 045/2019, 
encaminhado pelo excelentíssimo senhor 
tenente-coronel BM Andrison Cosme, 
chefe do Centro de Atividades Técnicas - 
CAT/CBMES, em resposta ao 
Ofício/Comseg n.º 823, de 2019, que 
versa sobre a situação dos alvarás 
expedidos pelo Corpo de Bombeiros do 
Espírito Santo em relação às unidades 
prisionais administradas pela Secretaria 
de Estado de Justiça - Sejus, tendo 
informado que em consulta realizada no 
Sistema Integrado de Atividades Técnicas 
- Siat, das trinta e cinco unidades 
relacionadas em ofício, dez encontram-
se em situação regular, vinte em situação 
irregular e cinco ainda não possuem 
cadastro no Corpo de Bombeiros do 
Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Doutor Lorenzo, olha 
a situação. Dez, regular; vinte, irregular; e cinco 
não constam sequer no cadastro. 
 Gostaria, inclusive, de ler aqui com 
relação a cinco que não têm cadastro qualquer 
de pedido de alvará de bombeiro, que é a Casa 
de Custódia de Vila Velha, Cascuvv, onde 
fizemos aquela visita técnica e constatamos lá 
setenta e quatro presos com a cadeia vencida; a 
Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, PSVV; a 
Penitenciária Regional de Barra de São 
Francisco; a Penitenciária Semiaberta Masculina 
de Colatina; e o Centro de Atenção Provisória de 
São Domingos do Norte.  
 Ciente. E considerando a lamentável 
insegurança dos presídios capixabas, sugiro aos 
nossos pares que seja convidado, para a 
próxima reunião ordinária da comissão, o 
tenente-coronel Andrison Cosme, chefe do 
Centro de Atividades Técnicas do Corpo de 
Bombeiros Militar do Espírito Santo, e o senhor 
Alessandro Ferreira de Souza, subsecretário do 
Estado para Assuntos do Sistema Penal, a fim de 
prestar esclarecimentos acerca dos fatos e das 
medidas que estão sendo adotadas. 
 Pergunto como votam os deputados. 
 Coronel Alexandre Quintino. (Pausa) 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Concordo, presidente. Pela aprovação. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Deputado Lorenzo Pazolini. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, se V. Ex.ª me 
permite, gostaria de fazer uma sugestão. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Pois não. 
  

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Para que fosse convocado o 
secretário, não o subsecretário, porque o fato é 
gravíssimo. Significa, pela leitura que V. Ex.ª 
acabou de proceder, que essas unidades sequer 
estão cadastradas no Corpo de Bombeiros 
Militar do Espírito Santo. Então, não há nenhum 
tipo de fiscalização, porque elas são 
desconsideradas. Apesar de existirem na 
prática, a situação legal delas, juridicamente, 
para o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito 
Santo, não existe, e por uma desídia funcional 
de alguns servidores, que precisamos apurar 
aqui. 
 Então, minha sugestão a V. Ex.ª é que 
seja o secretário e não o subsecretário de 
Justiça, para que ele possa explicar esses fatos. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Coronel Alexandre Quintino, 
que já votou, o senhor concorda com essa 
alteração? 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, pela ordem!  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Pois não. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Quero manifestar minha discordância do 
deputado Pazolini, uma vez que essa parte é 
uma parte administrativa da Secretaria e quem 
cuida disso é o subsecretário realmente. 
 O deputado Pazolini pode até estar 
querendo aqui trazer o secretário aqui, para 
poder ter uma conversa com ele, mas essa 
oportunidade não é necessária em face de que 
são questões administrativas. Não são questões 
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de políticas públicas da pasta. Aí é desnecessária 
essa solicitação dele. O subsecretário é, 
inclusive, a pessoa formada para dar esses 
dados com precisão. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Deputado Quintino com a 
palavra.  
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Concordo com o presidente e com o 
deputado Enivaldo dos Anjos. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Deputado Lorenzo. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, mantenho 
minha proposição e vou fazer uma para que nós 
oficiemos também ao Getep e ao procurador-
geral de Justiça para que o Ministério Público 
tome conhecimento desses fatos e o promotor 
respectivo possa atuar, conforme de Direito, 
com as medidas judiciais cabíveis aí, inclusive, 
com a responsabilização cível e criminal das 
autoridades que eventualmente tenham se 
omitido.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Deputado Capitão Assumção. 
 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Sou 
favorável, senhor presidente, incluindo essas 
assertivas do deputado Lorenzo Pazolini. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Deputado Enivaldo. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Presidente, já me manifestei com relação a isso 
e, quanto à parte final do requerimento do 
deputado Pazolini, acho bom que ele bote o 
Ministério Público para trabalhar mesmo, 
porque um órgão que recebe valores altíssimos 
da folha do Estado - os promotores, as 
promotoras - e trabalham muito pouco. Então, 
acho que é uma boa oportunidade, mas 
mantenho minha posição de que seja o 
subsecretário administrativo e não essa sanha 
do deputado Pazolini e do deputado Assumção 
de querer confrontar com o secretário de 
Estado. 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Deputado Emílio Mameri. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Bom dia a todos.  
 Senhor presidente, acho também que 
essa esfera é uma esfera administrativa e que as 
pessoas que têm mais intimidade são pessoas 
que trabalham diretamente com esse assunto e 
não há necessidade, no momento, de trazer o 
secretário e, sim, o subsecretário. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - O deputado Alexandre 
Quintino, o deputado Enivaldo e o deputado 
Mameri votaram pela convocação do 
subsecretário. O deputado Assumção e o 
deputado Lorenzo votaram pela convocação do 
secretário. Como não houve empate, então, 
vamos manter a convocação do subsecretário.  

Aprovado.  
Próximo, por favor.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFÍCIO/SINDIPOL/ES/Nº187/2019, 
encaminhado pelo Exmo. Senhor Aloísio 
Ernesto Duboc Fajardo, Presidente do 
Sindipol/ES, Sindicato dos Servidores 
Policiais Civis do ES, convidando os 
membros dessa Comissão para participar 
do encontro anual de aposentados e 
pensionistas sindicalizados, que ocorrerá 
no dia 22/11/2019 a partir das 10h, na 
sede do sindicato. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Ciente. Arquive-se.  

Mas solicito à secretaria que encaminhe 
cópia do convite atodos os nossos deputados 
que compõem a Comissão de Segurança.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

OFÍCIO/SII/SESP/Nº238/2019, 
encaminhado pelo Exmo. Senhor 
Guilherme Pacífico da Silva, 
Subsecretário de Estado Integração 
Institucional - SESP, em resposta ao 
OFÍCIO/COMSEG/Nº 605/2019, que 
versa sobre o pedido de transferência do 
policial civil Pedro Claudino de Souza 
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Junior, NF 3457067, lotado em 
Itapemirim para o município de 
Presidente Kennedy, tendo informado a 
inviabilidade do referido pedido, 
considerando que o efetivo da 9ª 
Regional encontra-se bem reduzido. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ciente. Arquive-se. Antes, 
porém, solicito à secretaria que encaminhe 
cópia desse ofício ao servidor Pedro Claudino de 
Souza Junior, a fim de que ele tome 
conhecimento. 

Próximo, por gentileza.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
OFÍCIO/GDDLP/ALES/Nº284/2019, 
encaminhado pelo Exmo. Senhor 
Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, em 
resposta ao OFÍCIO/COMSEG/Nº 
873/2019, que versa sobre a Reforma e 
Ampliação do Departamento Médico 
Legal de Vitória, tendo sugerido o 
encaminhamento de convite ao Diretor-
Presidente do IOPES a fim de que em 
Reunião desta Comissão o mesmo possa 
discorrer sobre a conclusão do projeto 
de reforma do laboratório de 
histopatologia e do setor de necropsia 
que se encontra desde o dia 19/03/2019 
na Gerência de Custos e Orçamento 
daquele Instituto. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Ciente.  
Considerando a importância do 

Departamento Médico Legal na estrutura da 
Polícia Civil, e para a persecução penal, bem 
como a necessidade dessas reformas, 
acompanho o parecer do deputado Lorenzo 
Pazolini, integralmente.  

E pergunto: como votam os senhores 
deputados? 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Pois não, Dr. Emílio Mameri?  

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Só 
uma observação.  

Sou favorável. Mas o Iopes, hoje, não 
existe mais; foi fundido, e tem um órgão só, que 
é o DER. E tem mais alguma coisa, nessa fusão 
aí. Então, esse ofício ao Iopes, acho que a gente 
tem que corrigir, Lorenzo, porque tem uma 
terminologia nova. Mas sou favorável.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Sim.  
Só uma questão de ordem, senhor 

presidente, um esclarecimento.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Pois não.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - A minha manifestação foi 
anterior ao envio da mensagem aqui para a 
Casa. E, salvo melhor juízo, a lei ainda não foi 
sancionada pelo Governador. Então, 
formalmente, ainda existe. Mas, sem problema! 
Se ela for sancionada e o ofício for enviado em 
data posterior, a colaboração de V. Ex.ª é 
extremamente importante, para que nós 
utilizemos a terminologia adequada.  

Agradeço a colaboração de V. Ex.ª.  
Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Deputado Emílio Mameri foi 
favorável.  

Deputado Enivaldo, por favor.  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, gostaria de saber, ter a 
informação, se o deputado apresentou fonte de 
receita para a execução do seu parecer.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Deputado Lorenzo.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Ou 
se ele pode liberar emenda parlamentar, para 
fazer...  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Excelência, liberaria, com o 
maior prazer. Mas estamos tratando, aqui, de 
uma obra solicitada pelo próprio Governo. 
Então, a fonte de receita já foi indicada pelo 
ordenador respectivo à época.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - V. 
Ex.ª poderia liberar, né?  
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Só estamos tentando agilizar o 
trâmite.  

O dinheiro foi liberado pelo próprio 
Poder Executivo. Então, não precisa de emenda 
parlamentar. Mas, se precisar, tem o meu 
compromisso, firmado publicamente. Mas não 
precisa, porque é obra do próprio Governo 
Estadual. 

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

Ex.ª pegou só uma carona aí, né? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Não, não peguei carona. Fui 
designado relator nesta Casa. Qualquer um 
poderia ter pego carona. 

Não tem carona aqui, Excelência.  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Não tem nenhuma ofensa, não. Só perguntei se 
V. Ex.ª pegou uma carona.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Não. Mas não tem carona. Não 
tem carona.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ele foi o relator.  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - É 

porque V. Ex.ª gosta...  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Aqui fui designado relator, 
distribuído livremente pelo presidente...  

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

Ex.ª gosta de uma caronazinha nas matérias do 
Governo.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Não tem carona, aqui! Não há 
nenhum tipo de carona. Até porque a matéria já 
estava tramitando.  

Fui designado relator, como V. Ex.ª 
poderia ter sido também, de uma matéria; 
como V. Ex.ª designa, na Comissão de Cidadania, 
de forma democrática, ordeira, pacata e 
pacífica. Como deliberamos lá. E aqui com o 
deputado presidente Danilo Bahiense.  

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - V. 
Ex.ª está parecendo flamenguista! Não pode 
contrariar V. Ex.ª.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Não, pelo contrário! 
Flamenguista deve estar muito feliz.  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Mas V. Ex.ª...  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - E não é o meu caso. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Mas falar que o time não foi bem eles ficam com 
raiva. V. Ex.ª está agindo assim. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Não, o time foi bem, empatou 
com o Corinthians. É clássico. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Como vota o deputado 
Enivaldo? (Pausa) 

Favorável. 
Deputado Capitão Assumção? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Favorável, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Deputado Coronel Alexandre 
Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Favorável. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Aprovado.  
Próximo, por favor. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

OFÍCIO/AJUDÂNCIA-
GERAL/CBMES/352/2019, encaminhado 
pelo excelentíssimo senhor Alexandre 
dos Santos Cerqueira, coronel BM, 
comandante-geral do Corpo de 
Bombeiros do Espírito Santo, em 
resposta ao Ofício Comseg n.º 817/2019, 
que versa sobre viabilidade na reativação 
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do projeto Bombeiro do Futuro no 
município de Guaçuí, tendo informado 
que a 2.ª Companhia do 3.º Batalhão de 
Bombeiros Militar sediada no Município 
de Guaçuí mantém o referido projeto na 
cidade e que atualmente o projeto 
encontra-se na sua 5.ª turma, composta 
por quarenta e cinco alunos. Informaram 
ainda, que há um planejamento do 
referido projeto para os próximos anos.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ciente. Faço destaque da 
importância do projeto Bombeiro do Futuro, 
assim como o projeto Patrulha Mirim e Proerd, 
ambos da Polícia Militar. Além da Patrulha 
Responsa, da Polícia Civil do Estado do Espírito 
Santo, cujo alcance social é importantíssimo. 
Produzindo valores e princípios éticos, 
certamente nortearão a caminhada da criança e 
do adolescente pelo resto de suas vidas. 
Parabenizo todos por essa iniciativa. 

Arquive-se. 
Está à disposição também lá na 

secretaria, caso algum deputado queira cópia.  
Próximo, por gentileza. 
 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

OFÍCIO/N.º400/2019, encaminhado pelo 
excelentíssimo senhor desembargador 
Fernando Zardini Antônio, supervisor das 
Varas Criminais e de Execuções Penais, 
em resposta ao Ofício Comseg n.º 
484/2019, que versa sobre a Visita 
Técnica n.º 008/2019 realizada no CDRL - 
Centro de Detenção e Ressocialização de 
Linhares, no dia 10/07/2019, tendo 
informado que encaminharam para o 
Grupo de Trabalho em Execução Penal 
do Ministério Público do Estado do ES - 
Getep, para acompanhamento e 
providências que entender cabíveis. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Ciente. À secretaria da 
Comissão de Segurança para que disponibilize 
cópia do presente expediente para os senhores 
deputados da comissão, caso solicitem. 
 O próximo, por favor.  
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

OFÍCIO/N.º569/2019, encaminhado pelo 
excelentíssimo senhor Márcio Aurélio 
Passos, secretário Municipal de 
Desenvolvimento da Cidade/Sedec, em 
resposta ao Ofício Comseg n.º 248/2019, 
que versa sobre solicitação de medidas 
de fiscalização no bairro da Ilha do Boi, 
tendo sido informado que estão sendo 
realizadas ações de fiscalização de forma 
contínua no referido bairro. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Ciente. Considerando que o 
Ofício Comseg 248/2019 versou sobre 
solicitação mais ampla do que foi respondido, 
até porque questões relacionadas a futuros 
roubos, tráfico de drogas na região sequer 
foram abordados dessa forma, sugiro que seja 
oficiado à Secretaria de Segurança e Defesa 
Social do município de Vitória solicitando 
informações acerca das ações pontuais que vêm 
sendo realizadas no bairro Ilha do Boi.  

Pergunto como vota o Coronel Alexandre 
Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Pela aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação. 

Deputado Lorenzo? 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Eu acompanho também pela 
aprovação, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Acompanha. 

Deputado Assumção? 
 

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

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação. 

Deputado Enivaldo? (Pausa) 
Pela aprovação. 
Deputado Emílio Mameri? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Pela aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Aprovado à unanimidade. 
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O próximo, por favor. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFÍCIO/SEJUS/GS/N.º1233/2019, 
encaminhado pelo excelentíssimo senhor 
Luiz Carlos de Carvalho Cruz, secretário 
de Estado de Justiça, em resposta ao 
Ofício Comseg n.º 098/2019, que versa 
sobre a estrutura física da Casa de 
Custódia de Vila Velha, CASCUVV e do 
Instituto Readaptação Social, IRS, tendo 
sido encaminhado a esta Comissão 
manifestação realizada pela Diretoria-
Geral de Engenharia e Arquitetura - 
Digea, a qual relata que no mês de 
agosto foi iniciada a manutenção no 
pavimento superior da CASCUVV, com 
previsão de conclusão para o mês de 
outubro de 2019. No que tange ao IRS, 
destacou que a reforma está prevista 
para ser realizada em três etapas, 
visando melhorar as condições das celas 
e a circulação de acesso dos detentos. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ciente. Apesar do esforço que 
o Digea, Sejus realizam, destacamos que esta 
comissão deliberou recentemente o ingresso 
judicial na Vara da Fazenda Pública da Comarca 
de Vila Velha, ação civil pública, dizendo limitar 
o número de vagas nas unidades prisionais 
localizadas no município, na Glória.  
 Então, sugiro arquivamento do presente 
expediente, ficando cópia à disposição dos 
nossos pares.  
 Próximo, por favor.  
 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

OFÍCIO/SEJUS/GS n.º 1234/2019, 
encaminhado pelo excelentíssimo senhor 
Luiz Carlos de Carvalho Cruz, secretário 
de Estado de Justiça, em resposta ao 
Ofício/Comseg n.º 800/2019, que versa 
sobre a viabilidade de nomeação no 
concurso de 2006, para a vaga de agente 
penitenciário, do senhor Cleber Eduardo 
Costa Nolasco, considerando que o 
mesmo foi preterido à época em razão 
de ter sido reprovado no exame médico 
por hipertensão arterial, tendo sido 

informado que não vislumbram a 
viabilidade para o pleito, considerando a 
inaptidão do requerente, por questões 
médicas. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ciente.  
Extraia-se cópia do presente expediente 

ao senhor Cleber Eduardo Costa Nolasco, para 
que tome conhecimento.  

Arquive-se. 
 Próximo.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

OFÍCIO/GAB/PMG n.º 673/2019, 
encaminhado pela excelentíssima 
senhora Vera Lúcia Costa, prefeita de 
Guaçuí, em resposta à Indicação n.º 
2.500/2019, que versa sobre melhorias 
nos acessos às propriedades rurais de 
Guaçuí, tendo informado que: Acolho tal 
solicitação, estudaremos a possibilidade 
de atendimento.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Isso foi fruto da nossa 
audiência pública, Capitão Assumção, que 
ocorreu lá em Guaçuí.  

Houve uma série de sugestões, então, 
neste momento, tomo ciência.  

Arquive-se. Antes, porém, envie cópia ao 
presidente da Câmara de Guaçuí, para 
conhecimento, já que também se fazia presente 
naquela audiência pública.  
 Próximo, por favor.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

OFÍCIO/GAB/PMG n.º 674/2019, 
encaminhado pela excelentíssima 
senhora Vera Lúcia Costa, prefeita de 
Guaçuí, em resposta à Indicação n.º 
2.508/2019, que versa sobre a criação 
Guarda Municipal em Guaçuí, tendo 
informado que: Acolho tal solicitação, 
estudaremos a possibilidade de 
atendimento.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Ciente.  

Arquive-se. Antes, porém, envie cópia ao 
presidente da Câmara Municipal de Guaçuí.  
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 Próximo, por favor.  
  

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

OFÍCIO N.º 2295/2019/GAB-
DEPEN/DEPEN/MJ, encaminhado pelo 
excelentíssimo senhor Fabiano 
Bordignon, diretor-geral do 
Departamento Penitenciário Nacional, 
em complemento ao Ofício n.º 
1695/2019/GAB-Depen/Depen/MJ, em 
reposta ao Ofício/Comseg n.º 340/2019, 
que versa sobre visita técnica realizada 
no Presídio Regional de Cachoeiro de 
Itapemirim, no dia 29/05/2019, onde 
foram verificadas diversas 
irregularidades no referido presídio, 
tendo informado que a presente 
demanda foi encaminhada às áreas 
técnicas, quais sejam: 1. Ofício n.º 
2244/2019/ONSP/Depen/MJ/9245536, 
enviado pela Ouvidoria Nacional de 
Serviços Penais ao secretário de Estado 
de Justiça, solicitando manifestação 
quanto às medicas que estão sendo 
implementadas para sanear ou até 
mesmo mitigar as irregularidades 
apontadas no referido relatório; 2. 
Informação n.º 
25/2019/Dirp/Depen/9375693, que 
aborda a problemática da aquisição de 
equipamentos de scanner corporal rádio 
HT, bem como as ações realizadas no 
estado do Espírito Santo; 3. Despacho n.º 
3828/2019 Direx/Depen/MJ/9412673, 
que versa sobre existência de obra, 
reforma em andamento ou prevista no 
PRCI - Presídio Regional de Cachoeiro de 
Itapemirim; 4. Relatório de visita de 
inspeção em estabelecimentos penais do 
Espírito Santo no período de 13 a 16 de 
agosto do corrente, apresentando, nas 
conclusões, diversas 
sugestões/recomendações. 
  
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Oficie-se ao Governo do 
Estado; Sejus; TJ; PGJ e Defensoria Pública, 
encaminhando cópia do presente expediente, 
relatório de visita de inspeção, em DVD, além de 
cópia de parte do relatório impresso, visando 
indicar as sugestões específicas do Depen a cada 
um dos órgãos mencionados. 

Solicito à secretaria da Comissão de 
Segurança que proceda à análise do relatório e 
apresente parecer a esta comissão na próxima 
reunião ordinária.  
 Próximo, por favor.  

  

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
E-mail, encaminhado pelo 
excelentíssimo senhor Eder Pontes da 
Silva, procurador-geral de Justiça, em 
resposta ao Ofício/Comseg/n.º 
621/2019, que versa sobre visita técnica 
realizada no CascuVV - Casa de Custódia 
de Vila Velha e no IRS - Instituto de 
Ressocialização Social, no dia 
20/08/2019, tendo informado que foi 
instaurado procedimento administrativo 
no âmbito do Getep sob o n.º 170/2018, 
Gampes 2070034872263, com objetivo 
de fiscalizar e acompanhar o 
funcionamento da Casa de Custódia de 
Vila Velha. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Considerando que já foram 
adotadas as providências necessárias por parte 
do Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo, arquive-se. 
 O próximo, por favor. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Requerimento, encaminhado pelo 
senhor Antônio Tadeu Nicoletti Pereira, 
presidente do Sindiperitos-ES, 
solicitando reconhecimento dos peritos 
oficiais: Olívia do Rosário Soares; 
Wescley Silva Pontes; Francisco Manete 
Gomes e Carlos Chamoun, tendo em 
vista a relevância dos projetos, bem 
como a importância para a população. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Ciente.  

Considerando que as iniciativas são 
efetivamente louváveis e de real alcance, sugiro 
que seja oficiado ao senhor chefe dos Recursos 
Humanos da Polícia Civil, um pedido de elogio 
aos servidores mencionados e juntada à pasta 
de assentamentos funcionais de cada um. 

Pergunto como vota o deputado Lorenzo 
Pazolini? 
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, acompanho 
e ressalto a importância dos trabalhos 
desenvolvidos pelos peritos citados por V. Ex.ª, 
que têm feito, apesar de todas as dificuldades 
logísticas, estruturais, humanas e legais, um 
excelente trabalho no estado do Espírito Santo, 
inclusive com trabalhos científicos de 
reconhecimento além das fronteiras do Brasil. 
Trabalhos científicos aqui, que são reconhecidos 
em instituições de outras nações. 

Então, com muita felicidade, vou 
acompanhar V. Ex.ª, ressaltando o trabalho 
desses homens e mulheres que mantêm de pé a 
nossa perícia criminal oficial. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Deputado Coronel Alexandre 
Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Senhor presidente, também acompanho. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Acompanha. 

Deputado Capitão Assumção? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, antes de falar sobre o meu 
voto, também quero parabenizar Tadeu 
Nicoletti pelo trabalho que tem feito 
sobremaneira, representando a Polícia Técnica, 
a Polícia Civil e a Segurança Pública deste 
estado. Homem que há muitas décadas vem 
defendendo com muito amor, com muita 
abnegação esse trabalho à frente da categoria. 

Com toda a certeza, eu acompanho, 
senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação. 
Deputado Enivaldo? (Pausa) 
Sem objeção, pela aprovação. 
Deputado Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Pela aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Aprovado por unanimidade. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS:  
 
Projeto de Lei n.º 004/2019 - Análise de 
mérito  
Autor: Deputada Janete de Sá  
Relator: Capitão Assumção  
 
Projeto de Resolução n.º 031/2019 - 
Análise de mérito 
Autor: Deputada Janete de Sá  
Relator: Delegado Lorenzo Pazolini  
 
Projeto de Lei n.º 092/2019 - Análise de 
mérito 
Autor: Deputado Carlos Von 
Relator: Coronel Alexandre Quintino 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período.  
 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA:  
 

Projeto de Lei n.º 165/2019 - Análise de 
mérito 
Autor: Deputado Marcos Garcia 
Relator: Luciano Machado 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Iniciaremos, neste momento, 
a fase da Ordem do Dia.  

A relatoria para o deputado Lorenzo 
Pazolini sobre o PL n.º 031/19. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, eminentes 
pares, em relação ao PL n.º 031/2019, na forma 
regimental, vou pedir a dilação do prazo, tendo 
em vista que ele foi à douta Procuradoria da 
Casa e retornou; realizei uma análise preliminar 
do parecer, mas quero me aprofundar um 
pouco mais nessa matéria e me comprometo a 
trazê-la na próxima sessão, na forma 
regimental. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Está concedido o prazo, 
conforme o Regimento. 

O próximo, por favor. 
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Agora, passo a relatoria do deputado 
Alexandre Quintino para relatar o PL n.º 
092/2019. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Senhor presidente, estamos aqui com o 
nosso relatório que foi feito, vamos fazer a 
leitura das partes principais e o consequente 
voto.  

Trata-se do Projeto de Lei n.º 092/2019, 
autor deputado Carlos Von, cujo assunto é: 
ficam os estabelecimentos bancários de crédito, 
financiamento e investimentos e 
estabelecimentos congêneres, em caráter 
privado do estado do Espírito Santo obrigados a 
promoverem instalações de câmeras de 
monitoramento e vigilância nas respectivas 
áreas externas dos estabelecimentos. Por sinal 
muito relevante, muito interessante esse 
projeto de lei do excelentíssimo deputado 
Carlos Von. 

O relatório: trata-se do projeto de lei de 
iniciativa excelentíssimo deputado Carlos Von, 
em que ficam os estabelecimentos bancários de 
crédito, financiamento e investimentos e 
estabelecimentos congêneres de caráter 
privados do estado Espírito Santo obrigados a 
promoverem instalações de câmeras de 
monitoramento e vigilância nas respectivas 
áreas externas dos estabelecimentos. 

A proposição foi protocolada na 
Assembleia Legislativa no dia 25 de fevereiro de 
2019, lida no expediente da sessão ordinária de 
26 do mesmo mês, tendo recebido despacho 
pelo prosseguimento, nos termos do art. 120, 
do Regimento Interno, desta Casa de Leis.  

Em ato contínuo, foi remetido o projeto 
de lei para a Procuradoria desta Casa, que 
lavrou aparecer na data de 8 de março de 2019, 
a qual opinou pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do projeto de lei do deputado Carlos Von. 

Nessa mesma data, a Subcoordenadoria 
Setorial Legislativa, na esteira do parecer 
jurídico, também se manifestou no sentido da 
constitucionalidade do mesmo projeto. Após 
receber o encaminhamento para as demais 
comissões desta Casa, chegando por fim a esta 
Comissão de Segurança e Combate ao Crime 
Organizado o presente projeto de lei, na forma 
do art. 67, inciso VII, do Regimento Interno. 

Analisando o projeto, o nosso parecer, 
salvo melhor juízo dos demais deputados, é que 
a Comissão de Segurança e Combate ao Crime 
Organizado é pela aprovação, na análise de 
mérito, do Projeto de Lei n.º 92/2019, de 
autoria do deputado Carlos Von. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - O relator decidiu pela 
aprovação. Está em discussão. Alguém deseja 
discutir. (Pausa) 

Se não há quem queira discutir, 
deputado Lorenzo Pazolini, como vota? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, parabenizo o 
relator pelo douto e judicioso relatório e 
acompanho também parabenizando o autor, 
deputado Carlos Von. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Deputado Lorenzo, pela 
aprovação. 

Deputado Capitão Assumção? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 

provação também, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - pela aprovação. 
Deputado Enivaldo? (Pausa) 
Pela aprovação, conforme relatado. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Quero parabenizar o deputado Carlos Von pelo 
projeto. Acho muito importante, dá mais 
segurança para os usuários desses 
estabelecimentos no momento que se tem 
câmeras que possam fazer esse trabalho e 
auxiliar os órgãos competentes. Com isso passa 
uma ideia de segurança até para a população, 
de uma maneira geral. O meu voto é favorável. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - O deputado Dr. Emílio 
Mameri voltou também favoravelmente.  

Então, aprovado à unanimidade. 
Gostaria de parabenizar o deputado 

Carlos Von pelo brilhante projeto, assim como 
parabenizo o deputado Alexandre Quintino pela 
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relatoria e dizer sobre a importância dessas 
câmeras de monitoramento na área externa dos 
estabelecimentos bancários. Nós sabemos que 
ali são planejados muitos crimes de estelionato, 
de roubos, atingindo idosos, deficientes e outras 
pessoas. Parabéns a todos.  

O próximo, por favor. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Relatório da audiência pública em 
Ecoporanga, realizada dia 10 de outubro 
do corrente, às 18h30min, na Câmara 
Municipal de Ecoporanga, assim 
sugerimos... 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Solicito que sejam lidos todos 
os itens. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

A - indicação ao Governo do Estado para 
aumento de efetivo policial na Polícia Civil/PM 
Ecoporanga; 

B - indicação ao Governo do Estado para 
a criação de um serviço médico legal em 
Ecoporanga; 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Eu gostaria de fazer só uma 
observação com relação ao item B. Foi uma 
solicitação, Capitão Assumção, e o senhor 
estava presente, foi uma indicação sobre o 
serviço médico legal lá em Ecoporanga. 

Está aqui nas solicitações, nas 
reivindicações da população, mas eu gostaria de 
fazer um registro. Na legislação não agracia, 
obviamente, aquela cidade com o serviço 
médico legal. 

Nós temos aqui em Guarapari, que é 
uma regional tipo 2; nós temos em Cachoeiro de 
Itapemirim, que já existe; em Venda Nova do 
Imigrante, que ainda não existe, e já fizemos 
também indicação pela própria comissão; 
Aracruz, Linhares e São Mateus, sendo que em 
Linhares já existe, já foi indicado Aracruz e São 
Mateus; e no Noroeste do estado, Colatina, que 
já existe, e Nova Venécia. Só essa observação 
com relação ao item B, já tendo, inclusive, 
ocorrido a indicação com relação à Nova 
Venécia, em Ecoporanga. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

C. Oficiar à Sejus solicitando informações 
acerca da aquisição do equipamento de 
revista Body Scan; 
 
D. Oficiar ao presidente do TJES, 
solicitando informações em relação à 
extinção de comarcas e concentração em 
Barra de São Francisco; 
 
E. Oficiar aos comandos da PC/PM de 
Ecoporanga, solicitando maior atenção, 
preventiva e repressiva, em relação ao 
crescente número de menores cooptado 
pelo tráfico de drogas;  
 
F. Indicação ao Governo municipal para 
a melhoria na iluminação pública em 
Ecoporanga; 
 
G. Indicação ao Governo municipal para 
reativação do Conselho de Segurança 
Municipal de Ecoporanga; 
 
H. Indicação ao Governo do Estado para 
a reforma da Delegacia Policial de 
Ecoporanga ou a construção de uma 
nova sede; 
 
I. Ofício ao Comando-Geral da Polícia 
Militar solicitando a presença da 
Patrulha Rural em Ecoporanga; 
 
J. Indicação ao Governo municipal 
solicitando a criação de um sistema de 
videomonitoramento; 
 

K. Oficiar ao delegado de Polícia de 
Ecoporanga encaminhando cópia do 
relatório da audiência pública, com 
ênfase na fala do senhor promotor de 
Justiça, doutor Geraldo Vasconcelos de 
Abreu; 
 

L. Indicação ao Governo do Estado 
solicitando a permanência do servidor 
que for aprovado em concurso público 
para a Polícia Civil, que permaneça por 
três anos na primeira localização, aos 
moldes do que está sendo estabelecido 
na Lei Complementar n.º 844/16, em seu 
art. 5.º, em relação aos delegados de 
Polícia; 
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M. Ofício à Sejus solicitando o 
deslocamento de presos em flagrante da 
14.ª DP Regional para o presídio de Barra 
de São Francisco, ao invés de São 
Domingo do Norte, em razão da 
distância;  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Pois não, só uma observação 
aqui, por gentileza. Com relação à letra L, 
doutor Lorenzo, o que ocorre é que os policiais 
que têm prestado concurso para o estado do 
Espírito Santo são localizados no interior do 
estado, mas todos querem vir imediatamente 
para a capital, então, deixando desfalcado o 
interior do estado. Então, se permanecerem por 
três anos, obviamente não terão como fazer 
essa solicitação. Inclusive, muitas são feitas 
através dos nossos deputados. 

Com relação à Barra de São Francisco, o 
plantão regional deveria estar funcionando em 
Nova Venécia. No entanto, ele está funcionando 
em Barra de São Francisco. Só que os presos são 
encaminhados para São Domingos do Norte, 
que fica a mais de quarenta quilômetros do 
nosso plantão, enquanto o presídio de Barra de 
São Francisco fica a apenas cinco quilômetros. E 
no dia seguinte todos esses presos têm que ser 
apanhados lá em São Domingos do Norte e 
levados até Colatina para audiência de custódia. 
Então, causa um prejuízo muito grande, razão 
pela qual houve essa solicitação naquela 
audiência pública realizada em Ecoporanga. 

Próximo, por favor. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
N. Ofício à Sejus solicitando que presos 
por crimes sexuais em Barra de São 
Francisco e Noroeste do estado sejam 
encaminhados à unidade prisional mais 
próxima, para que posteriormente seja 
pela Sejus transferido para Xuri, onde há 
presídio próprio; 
 

O. Indicação ao Governo para a 
aquisição de uma viatura de transporte 
de cadáver, Rabecão, para a Delegacia 
Regional de Barra de São Francisco; 
 
P. Indicação ao Governo municipal de 
Barra de São Francisco para cessão de 

um motorista para conduzir a viatura de 
transporte de cadáver, Rabecão; 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Fazer só uma observação com 
relação à letra O. A Delegacia de Barra de São 
Francisco, doutor Lorenzo, já tinha um Rabecão, 
mas tinha um único motorista, que era o 
Pedrão, e o Pedrão aposentou. Com isso, a 
prefeitura não disponibilizou outro e a Polícia 
também não teve gente para dirigir, razão pela 
qual o Rabecão foi retirado. Mas havendo a 
disponibilização do motorista, com certeza, já e 
muito, porque hoje os Rabecões hoje estão se 
deslocando de Colatina para atender todo o 
Noroeste do estado, deixando, às vezes, corpos 
na rua, dentro de residências, durante muitas 
horas. 

Próximo, por favor. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Pois não. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Só 

não estou entendendo porque V. Ex.ª faz tanta 
referência ao deputado Pazolini, só a ele, como 
se ele fosse chefe desta comissão. E também, 
quando V. Ex.ª falou em Barra de São Francisco, 
negócio de apanhar, não entendi bem se é o 
preso apanhar ou se é buscar o preso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Deputado Enivaldo, Barra de 
São Francisco, eu sei que é a terra de V. Ex.ª, 
mas face também com relação a V. Ex.ª, como 
tenho dito, do problema do Rabecão. Nós já 
tivemos Rabecão lá em Barra de São Francisco, e 
hoje não temos porque lamentavelmente o 
Pedrão aposentou-se, e a Prefeitura não 
disponibilizou.  

Com relação aos preços é para que eles 
sejam recolhidos novamente no presídio lá, em 
São Domingos do Norte, e trazidos para 
Colatina, o que demanda uma despesa muito 
grande devido à distância de locomoção. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, pela ordem! É porque eu 
trabalhei lá na região. Na minha época, era 
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apanhar mesmo! Com bandido não pode dar 
mole, não! É uma pancada! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Mas o apanhar é no sentido 
de buscar o preso. 

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

deputado Assumção inclusive praticou muito 
isso lá.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Mas aqui, deputado Enivaldo, 
o sentido aqui é buscar o preso, apanhar o 
preso é buscar o preso, e não bater no preso. É 
diferente! Transportar o preso, não é, deputado 
Lorenzo! 

Pois não, próximo! 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Q. Ofício ao comando do 11.º BPMES, 
solicitando implementação de patrulha 
escolar em Ecoporanga. 
 

R. Indicação ao Governo do Estado, 
solicitando a criação de uma escola militar. 

 

S. Indicação ao Governo municipal para 
a criação do GGI - Gabinete de Gestão 
Integrada. 
 

T. Indicação ao Governo do Estado e 
oficiar o Comando-Geral da Polícia 
Militar, sugerindo a transformação da 2.ª 
Companhia do 11.º Batalhão de 
Ecoporanga em Companhia 
independente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE - PSL) - Eu pergunto como 
votam os senhores deputados com relação às 
indicações? Deputado Enivaldo?  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Fiquei agora achando interessante que V. Ex.ª, 
pelo menos uma vez, começou com a Esquerda, 
porque V. Ex.ª tem sempre começado com essa 
Direita aí. Eu estou de acordo, senhor 
presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - É porque eu sou da Direita, 
deputado. 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Lamentavelmente! Espero que não seja da 
extrema, seja só da Direita. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, na verdade o deputado 
Enivaldo não é da Esquerda. Eu tenho 
acompanhado a trajetória dele, ele é da nossa 
região, lá do extremo Noroeste. Então, apesar 
de ser do extremo Noroeste, ele não é da 
Esquerda. E tenho que parabenizá-lo pelo 
trabalho que V. Ex.ª tem feito ao longo de todo 
esse período! É por isso que a região Noroeste é 
o que é hoje, apesar das nossas eternas 
divergências. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Não fale mal de mim, não, que eu falo com o 
seu sogro! Ele é meu fã e não o é seu! 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Alemão da Retro.  

Mas eu tenho que elogiar o deputado, 
porque a região Noroeste cresceu muito. Desde 
o período em que eu nem imaginava ser 
político, ele já estava ali em ação, fazendo com 
que a nossa região tivesse um espaço 
reconhecido no cenário político capixaba. 
Antigamente só tínhamos olhos para o Sul. 
Então, essa realidade foi mudando com o 
tempo, com a participação do deputado 
Enivaldo. Então, quero parabenizá-lo, apesar das 
nossas eternas divergências, mas é normal! Os 
nossos posicionamentos têm que ser assim 
mesmo, senão não teria graça, uma atividade 
parlamentar, em que todo mundo pensasse da 
mesma forma. Não é isso, meus amigos? Então, 
a gente tem que aqui expor os nossos 
pensamentos, o voto que nos trouxe até aqui, a 
esta Casa. 

E quero também, para fechar, senhor 
presidente, falar que aí tem um DNA nosso, 
porque nós temos uma indicação, desde o 
começo do nosso mandato, de... E nós fizemos 
essa indicação ao Governo do Estado para que 
Ecoporanga e a região em volta, o entorno, 
tornassem-se uma companhia independente. É 
um pleito antigo, e que com certeza, no seu 
devido tempo de maturação política, o Governo 
vai atender a essa reivindicação, que é do 
entorno, dos municípios que estão ali, em volta 
de Ecoporanga. 

Identificador: 340036003300360031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



66 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 20 de novembro de 2019 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Sugestões aprovadas aqui 
pelo Capitão Assumção.  

Deputado Lorenzo, por favor! 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Eu acompanho também. Pela 
aprovação das proposições retiradas da 
audiência pública realizada na nossa querida 
Ecoporanga, senhor presidente. 

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

Ex.ª já conhece lá? Está andando muito, hein! 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Deputado, Lorenzo, pela 
aprovação. 

Deputado Coronel Alexandre Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Senhor presidente, considerando que 
essas demandas aqui, em quase todas as suas 
letras, irão atender à demanda, irão atender às 
necessidades dos municípios de Ecoporanga, 
terra do nosso amigo Capitão Assumção, e Barra 
de São Francisco, terra do nosso amigo Enivaldo 
dos Anjos, eu não vejo outra forma, a não ser 
concordar com o parecer. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Aprovado à unanimidade. 

Próximo, por favor: relatório da próxima 
audiência. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

4.2 - Relatório da audiência pública em 
Presidente Kennedy, realizada no dia 23 
de outubro do corrente, às 18h30min, na 
Câmara Municipal de Presidente 
Kennedy.  
Assim sugerimos:  
 

A. Indicação ao Governo do Estado para 
reativação do Posto Hugo Talon, na 
divisa Espírito Santo e Rio de Janeiro, em 
convênio com a Prefeitura de Presidente 
Kennedy.  

 

B - Oficiar à Sesp e ao comando da 
PMES, solicitando estudo de viabilidade 
para aumento do efetivo policial no 
município de Presidente Kennedy. 

C - Oficiar à Sesp e à Polícia Civil do 
Espírito Santo e à Prefeitura Municipal 
de Presidente Kennedy para criação de 
convênio, cujo objetivo é ceder três 
servidores municipais para cooperarem 
na recepção e acolhimento dos 
munícipes na confecção do boletim de 
ocorrência, na Delegacia Policial de 
Presidente Kennedy. 

 
D - Indicação ao Governo Municipal de 
Presidente Kennedy para aquisição e 
implantação de câmeras de 
videomonitoramento. 

 
E - Ofício ao Comando-Geral da PMES, 
solicitando a implantação da Patrulha 
Rural no município de Presidente 
Kennedy. 

 
F - Oficiar ao Comando-Geral da PMES, 
solicitando maior agilidade no 
atendimento do serviço 190, em 
Presidente Kennedy. 

 

G - Oficiar ao Comando-Geral da PMES, 
solicitando aumento das rondas policiais 
nas comunidades, principalmente à 
noite, horário de chegada do ônibus 
trazendo alunos das faculdades. 

 
H - Oficiar à Sesp, ao Comando da 
PM/PC, solicitando patrulhamento da 
divisa do Espírito Santo com o Rio de 
Janeiro para realização da operação 
denominada Fecha Fronteira. 

 
I - Oficiar à SESP e ao Comando da 
Polícia Militar do Espírito Santo, 
solicitando o  estudo de viabilidade da 
utilização da Polícia Militar do Espírito 
Santo da Reserva Remunerada para 
implementar a Segurança Pública do 
Município de Presidente Kennedy, 
observando quanto à solicitação de 
reativação do posto Hugo Talon, na 
divisa entre Espírito Santo e Rio de 
Janeiro. 

 
J - Oficiar à Sesp e ao Comando da 
PMES, solicitando estudos de viabilidade 
da utilização de PMES da Reserva 
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Remunerada para atuação na escola 
cívico-militar que entrará em atividade 
em fevereiro de 2020, no município de 
Presidente Kennedy. 

 

K - Indicação ao Governo do Estado para 
elaboração de convênio e criação de um 
pátio para veículos apreendidos e um 
serviço de guincho no município de 
Presidente Kennedy. 

 

L - Oficiar ao prefeito de Presidente 
Kennedy, solicitando armar a Guarda 
Municipal. 

 

M - Indicação ao Governo do Estado 
para aumento da cota de combustível 
para viaturas da Polícia Civil que, hoje é 
de quinhentos reais. 

 

N - Oficiar a Polícia Civil para liberação 
de verba pela Secretaria de 
Administração do Estado, para a 
Acadepol, a fim de que a Polícia Civil 
realize o Curso de Formação e 
Treinamento, para que a Guarda 
Municipal possa portar arma de fogo. 

 

O - Indicação ao Governo Municipal 
para aquisição de um carro-pipa de 
combate ao incêndio. 

 

P - Oficiar ao Comando-Geral da Polícia 
Militar, solicitando a implantação da 
guarda-mirim pela Polícia Militar em 
Presidente Kennedy. 

 
Q - Indicação ao Governo do Estado 

para a criação de um serviço de guincho 
no município de Presidente Kennedy. 

 
R - Indicação ao Governo do Estado 

para reativação da Ciretran em 
Presidente Kennedy; 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Com relação a algumas 
indicações, a Ciretran encontra-se fechada. 
Fizemos até um contato verbal com o diretor-
geral do Detran. Ele está verificando a 
possibilidade. 

Com relação aos policiais da Reserva, o 
próprio prefeito, ele se manifestou no intuito de 

formalizar esse convênio com o Governo do 
Estado, porque ele não vê nenhuma dificuldade 
financeira em contratar esse pessoal para 
auxiliar a Polícia Civil e a Polícia Militar, além de 
bombeiros militares, sabendo ele que esses 
servidores só podem atuar na atividade-meio. 

Eu pergunto como votam os nossos 
pares com relação a essas sugestões ou às 
reivindicações que foram frutos da audiência 
pública, em Presidente Kennedy. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Pois não. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Se 

V. Ex.ª admitir retirar essa recomendação de 
guincho, eu acompanho. Agora, eu sou 
totalmente contra guincho. Esse povo é uma 
máfia de ladrão, que rouba a população 
descaradamente, faz conluios, alguns maus 
servidores, para poder roubar a população. Em 
matéria de guincho minha posição sempre foi 
determinada. Eu até concordo que o órgão 
público tenha guincho, o Detran, a Ciretran e 
que as pessoas ao terem seu carro irregular 
transportado tem que pagar taxa ao Estado, não 
pode pagar a nenhuma terceirizada, a nenhuma 
empresa.  

Então se V. Ex.ª concordar em retirar, 
porque eu sou visceralmente contra essa 
quadrilha de ladrão de guincho que tem no 
Espírito Santo e que faz a maior força, faz o 
maior lobby para voltar a roubar a população.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - O deputado Enivaldo vota 
favoravelmente, à exceção da letra q, que é a 
indicação ao Governo do Estado para criação de 
serviço de guincho. A não ser que seja do 
próprio Estado, que paga as taxas junto ao 
Detran.  

Fazendo só mais uma observação, a 
delegacia local lá, Capitão Assumção, tem 
apenas um delegado, um investigador e um 
escrivão. A situação é muito ruim, razão pela 
qual o prefeito se prontificou a custear os 
servidores aposentados.  

Como vota o Capitão Assumção?  
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O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, eu também voto favorável. E 
lembrando também que tem - eu acredito que é 
o primeiro item da indicação - o posto de Hugo 
Talon. Não somente o Hugo Talon, porque isso 
aí veio dessa audiência pública, mas todos os 
postos. Praticamente todos os postos de 
fiscalização estão inoperantes, deputado 
Lorenzo.  

Nós temos hoje uma deficiência nos 
quadros dos fiscais da Fazenda da ordem de 
quinhentos fiscais. É muita coisa. Mas, 
infelizmente, não temos essa fiscalização. É 
importante não somente que os excedentes da 
Sejus sejam atendidos, contemplados, mas 
também que o Governo do Estado possa abrir 
concurso público para o Fisco Capixaba. É uma 
atividade fundamental para o Estado do Espírito 
Santo.  

Então nós temos hoje essa deficiência de 
quinhentos servidores na Receita, e todos os 
postos não somente o Hugo Talon, mas todos os 
postos fronteiriços do Espírito Santo, que fazem 
divisa com outros estados, desativados.  

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

guincho V. Ex.ª deixa?  
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Capitão Assumção, com 
relação ao guincho? 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Vou 

votar favorável com todas as indicações. 
Acredito que o deputado, o nosso líder do 
Governo Enivaldo, tem seu conhecimento, 
esteve à frente de uma CPI, que mobilizou 
muito na legislatura passada, mas eu 
acompanho as indicações deste relatório. 

  
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Deputado Lorenzo Pazolini.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, só para tirar 
uma dúvida aqui, pela leitura que eu faço aqui, 
quando ele diz indicação ao Governo do Estado 
para elaboração de convênio e criação de um 
pátio, não está falando em contratação, ele está 
falando em criação de um pátio para veículos 

apreendidos e um serviço de guincho no 
município.  

Então, pelo que se está vendo, não há 
terceirização, seria a prestação direta pelo 
poder público estadual ou municipal. Ele não 
fala em contratação de um ente da pessoa 
jurídica de direito privado para prestar serviço, 
razão pela qual vou voltar favoravelmente então 
a todas as indicações.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - A solicitação lá foi para o 
serviço de guincho, mas obviamente quem 
solicitou lá em Kennedy, não falou que era para 
contratar terceiros.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Porque aqui ele está dizendo o 
seguinte... 

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

definição é quem quer guincho e quem não 
quer guincho. 

  
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Para que haja guincho e que o 
município disponibilize. O poder público 
municipal pode contratar o dele, o próprio 
guincho. 

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

Ex.ª, hein, do lado dos guinchos, hein? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Não, jamais. Eu estou na mesma 
posição de V. Ex.ª.  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Essa definição de pedir guincho não está 
especificado.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Não. A minha postura... 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - A 

ressalva eu fiz, que é guincho público. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - O poder público municipal ou o 
poder público estadual compra um veículo e faz 
o serviço de guincho. 
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O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Mas não tem esse serviço, por isso estou 
dizendo que tem que fazer a ressalva: guincho 
público e não guincho particular.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Guincho com prestação direta 
de serviço pelo ente estadual ou municipal; não 
através de entidade, através de pessoa jurídica 
contratada.  

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

guincho público. V. Ex.ª tem que assumir.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Não, é guincho público, é um 
poder, um serviço que seja custeado e 
executado de forma direta pelo poder público 
municipal ou estadual, e não através de 
contratação.  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Isso aí é pública. Qual é a dificuldade que V. Ex.ª 
está tendo?  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Não.  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - V. 
Ex.ª que é um advogado brilhante?  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Eu estou votando... Não. Não, V. 
Ex.ª... 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - O 
guincho administrado é direta é público; 
indireta é que não é pública; essa é a ressalva 
que eu fiz.  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Minha posição é a mesma de V. 
Ex.ª.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - V. 
Ex.ª só não quis concordar comigo. V. Ex.ª não 
concorda comigo em nada.  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Não, eu estou concordando, 
estou fazendo a ressalva para ficar 
absolutamente claro, límpido como a água e 
translúcido como água pura.  

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Seja claro igual ao Capitão Assumção; ele é a 
favor do guincho, pode ser na mão de quem 
quiser.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Não. Eu sou a favor do guincho, 
por exemplo, se você tiver em sua residência e 
tiver um veículo lá parado...  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Deputado, o senhor não corre não. V. Ex.ª falou 
que é a favor do guincho.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Eu sou a favor do...  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Na 

mão de quem quer que seja. Estou fazendo uma 
ressalva aqui. Estamos fazendo uma ressalva 
que seja público.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Pelo adiantado da hora, só para 
a gente ganhar tempo, eu sou a favor do serviço 
até porque o munícipe, por exemplo, se tiver 
um veículo estacionado na porta de sua 
residência de forma irregular e ele não 
consegue entrar, ele não pode ficar 
aguardando... 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - É 
guincho público. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Mas tem que ter um guincho 
que seja através de prestação de serviço 
direta... 

 

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

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Pelo ente contratante.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Ele 
sabe que é isso... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - É isso... 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - É 

implicância dele.  
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Não é que seja contratado uma 
empresa para prestar esse serviço... 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Deputado Coronel Alexandre 
Quintino, por favor. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Senhor presidente, pela aprovação na 
íntegra, inclusive, vinte e cinco anos 
trabalhando naquela região Sul como 
comandante em todos os locais onde eu fui 
tinha serviço de guincho terceirizado e eu tenho 
a honra de falar que não tem esse tipo de 
problema, não! Tinha exceção... 

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

Ex.ª conhece uma decisão da Justiça que 
condenou coronel da PM, condenou capitão por 
estar em conluio com os guinchos levando 
dinheiro? Se V. Ex.ª não conhece eu vou mostrar 
a sentença para V. Ex.ª. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - V. Ex.ª não pode considerar uma exceção 
como regra... 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Não é exceção, não! Isso é prática! Só V. Ex.ª 
que não conhece isso no Espírito Santo e lá em 
Castelo mesmo eu recebi várias reclamações de 
lá, inclusive, a câmara queria que a CPI fosse lá 
porque lá é onde se praticavam um dos maiores 
roubos de guincho. Era lá em Castelo. 

Então, V. Ex.ª não anda lá há muito 
tempo.  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Eu discordo de V. Ex.ª. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Guarapari é outro município que V. Ex.ª vai 
muito, até por razões lógicas, também era uma 
base da corrupção! Era uma base da 
corrupção... 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Era! No passado. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, pela ordem! Estamos vendo 

aqui a base do Governo brigando nesse 
momento, senhores telespectadores... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Os independentes se mantem 
unidos, senhor presidente. Ressalto aqui... 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Não tem base do Governo porque o deputado 
Pazolini é o mais beneficiado pelo Governo aqui. 
Já promulgou duas leis esse ano. Ele é assim ó... 
Ele reúne com o governador a portas fechadas e 
mantem as suas emendas todas aqui no 
plenário. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Na verdade são cinco leis, 
Excelência. Cinco leis! 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Cinco leis que ele conseguiu. V. Ex.ª não 
conseguiu nenhuma, eu não consegui nenhuma, 
então, as reuniões dele a portas fechadas 
funciona mais do que os nossos discursos aqui. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Aprovado à unanimidade.  
Realmente é importante esse trabalho 

de guincho deputado Enivaldo, que seja feito 
pelo poder público, mas no dia da audiência em 
Presidente Kennedy, por exemplo, uma pessoa 
parou na porta da garagem do meu prédio, eu 
estava em Presidente Kennedy na audiência 
pública. Foi acionada a Polícia Militar, a Guarda 
Municipal de Vila Velha, eu saí de Presidente 
Kennedy cheguei em Vitória e o carro da minha 
esposa ainda estava no meio da rua porque não 
conseguiu entrar que o cidadão estacionou em 
frente à garagem e estava num bar bebendo e 
não conseguiu disponibilizar o local. 

Mas foi aprovado à unanimidade. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - V. 
Ex.ª permite só que... 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Pois não. Pois não, deputado. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Esse fato está acontecendo por lobby das 
empresas de guincho mancomunado com maus 
policiais que estão fazendo isso para poder 
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retornar os guinchos. Eles querem criar um fato 
para poder voltar. 

Agora eu vou dizer para V. Ex.ª: uma 
senhora vinha de Iúna com o filho, com cadeira 
de roda no carro, e foi parada pela polícia. O 
documento dela, a carteira, estava em dia e só 
porque o IPVA estava atrasado eles mandaram 
buscar a ambulância para levar a criança, ela 
ficou lá na beira da estrada e guincharam o 
carro. E sabe por que faz isso? Porque tem que 
gerar o guincho para poder receber cento e 
noventa e dar cinquenta para o policial. 

Eu falo isso toda hora e ninguém me 
questiona, ninguém me processa.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - É lamentável, deputado, que 
isso ocorra. Muito lamentável! 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Agora não justifica eles ficarem não fazendo o 
serviço, prendendo as garagens, prendendo 
porta de hospital, só para poder forçar o 
guincho porque esse é o lobby do capitalismo. 
Esse é o lobby daqueles que querem roubar da 
população. Por isso que eles forçam situação 
irregular. 

É igual fiscal quando é mau-caráter, ele 
não cobra imposto, ele vai lá e leva dinheiro e 
libera a mercadoria. Isso é o que mais tem! O 
que nós precisamos ter é Ministério Público 
atuante porque um Ministério Público que 
ganha tão bem como o Ministério Público ganha 
e não trabalha muito. Promotores e promotoras 
que às vezes ficam só sentados no gabinete 
querendo fazer contato com a mídia para poder 
liberar notícia contra político, contra líder 
sindical, mas não atua realmente na sonegação 
e nesse roubo que a população sofre. 

 

 Muito obrigado pelas suas palavras, 
deputado Enivaldo.  

O próximo item. Antes, porém, eu 
gostaria de saudar aqui a nossa vereadora de 
Domingos Martins, Marcieli Alves. Muito 
obrigado pela sua presença. 

Item 4.3, por favor. 
Desculpa. São Domingos.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

4.3 Relatório da audiência pública - 
Ascamves, realizada no dia 30 de outubro do 

corrente, às 148h, no Plenário Dirceu Cardoso. 
Assim sugerimos: 

 
A. Indicação ao Governo do Estado 

para a construção de uma Delegacia Policial em 
Boa Esperança;  

 
B. Indicação ao Governo Municipal 

para a criação de uma central de 
videomonitoramento em Boa Esperança;  

 
C. Indicação ao Governo Municipal 
sugerindo a reativação do GGI-M, 
Gabinete de Gestão Integrado Municipal, 
no município de Boa Esperança;  
 
D. Ofício à Sesp e ao Comando-Geral da 
PMES, solicitando estudo de viabilidade 
no aumento de efetivo para o município 
de Nova Venécia;  
 
E. Indicação ao Governo do Estado e 
oficiar ao delegado-chefe da Polícia Civil 
do Espírito Santo solicitando estudo de 
viabilidade para a criação de um plantão 
vinte e quatro horas para a DP de Nova 
Venécia;  
 
F. Indicação ao Governo de Estado e 
oficiar à Sesp solicitando melhorias no 
serviço 190;  
 

G. Indicação ao Governo do Estado para 
o aumento do efetivo policial em Laranja 
da Terra:  
 

H. Oficiar à Polícia Civil do Espírito Santo 
solicitando melhorias no setor de 
identificação no município de Laranja da 
Terra;  
 

I. Indicação ao Governo do Estado para 
a criação de um serviço de guincho em 
Cachoeiro de Itapemirim;  
 

J. Indicação ao Governo do Estado para 
a criação de um serviço de pátio de 
veículos em Cachoeiro de Itapemirim; 

 

K. Indicação ao Governo do Estado e 
oficiar à Sesp solicitando melhoras no 
serviço 190 da Polícia Militar do Espírito 
Santo;  
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L. Indicação ao Governo Municipal 
solicitando a criação da Guarda 
Municipal no município de Sooretama;  

 
M. Oficiar à Sesp solicitando estudo de 
viabilidade em relação ao aumento do 
efetivo policial em Sooretama. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Como vota o deputado 
Coronel Alexandre Quintino? 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Senhor presidente, pela aprovação. 
Inclusive, as alíneas I e J, continuamos firmes 
pela aprovação de terceirização de serviço de 
guincho e serviço de pátio de veículos em 
Cachoeiro de Itapemirim. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Deputado  
Lorenzo Pazolini? 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, eu 
acompanho, já com as ressalvas anteriores. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Deputado Capitão Assumção? 
 

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

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Deputado Enivaldo? 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, eu voto contra, 
especialmente contra o item que o deputado 
Quintino acentuou. Até porque, além de ser 
máfia, a comissão que eles estão cobrando 
atualmente é muito alta para a população 
pagar. Lá no Sul, a comissão era quase trinta por 
cento dos guinchos e das multas. Então, eu sou 
contra, totalmente contra, e acho um 
contrassenso algum parlamentar defender 
guincho e pátio privado em cima já da 
população cansada de pagar imposto e pagar 
principalmente imposto com relação a carro. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Deputado Enivaldo votou 
favoravelmente, à exceção da letra I. 

 Aprovado. 
 Próximo, por favor.  
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

4.4 Relatório da audiência pública - 
Guarapari, realizada no dia 6 de 
novembro do corrente, às 18h30min, na 
Câmara Municipal de Guarapari. Assim 
sugerimos: 

 
A. Indicação ao Governo Municipal 

para ampliação do sistema de vídeo 
monitoramento;  

 
B. Indicação ao Governo Municipal 

solicitando a criação do Cerco 
Eletrônico; 

  
C. Indicação ao Governo Municipal 

solicitando a criação da Guarda 
Municipal;  

 
D. Indicação ao Governo do Estado e 
oficiar à Sesp/Sejus/Ciase solicitando a 
inclusão das viaturas da Sejus e do Ciase 
na frequência do rádio do sistema 
Ciodes;  
 
E. Oficiar à Sejus solicitando estudo de 
viabilidade e interesse em relação a 
tomar restritas junto ao Detran às placas 
dos veículos descaracterizados da Sejus;  
 
F. Oficiar à Sedu, Secretaria de 
Educação, solicitando estudo de 
viabilidade na criação de mais uma 
escola integral no município de 
Guarapari;  
 

G. Oficiar à 5.ª Delegacia Regional da 
Polícia Civil do Espírito Santo solicitando 
providências em relação às informações 
prestadas pelo senhor Mario Lúcio 
Lopes, presidente da Associação de 
Moradores de Setiba Ville, em relação às 
pessoas de vulgo Arê e Willian do 
Mangue, citados como sendo autores de 
furtos a residências; 
 
H. Indicação ao Governo do Estado 
solicitando a criação de um GGI, 

Identificador: 340036003300360031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quarta-feira, 20 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 73 

Gabinete de Gestão Integrada, no 
município de Guarapari; 
 
I. Indicação ao Governo do Estado 
solicitando a criação de um plano de 
segurança pública municipal; 
 
J. Indicação ao Governo do Estado e 
oficiar à Sesp solicitando estudo de 
viabilidade em relação ao aumento do 
efetivo das Polícias Civil e Militar; 
 
K. Indicação ao Governo do Estado e 
Oficiar à Sejus solicitando elaboração de 
estudo para a criação da Lei Orgânica 
para a Polícia Penal;  
 
L. Oficiar à Sesp solicitando estudo de 
viabilidade da implantação de uma torre 
de rádio no Morro do Cruzeiro, em 
Guarapari, visando melhorar o serviço de 
rádio das Polícias Civil e Militar na região 
de Guarapari; 
 
M. Indicação ao Governo do Estado 
solicitando a criação de um serviço de 
pátio e guincho no município de 
Guarapari; 
 
N. Indicação ao Governo Municipal 
visando melhorar o atendimento e 
funcionamento do Posto de 
Identificação; 
 

O. Indicação ao Governo Municipal 
sugerindo a criação de convênio com o 
Estado visando à contratação de 
servidores policiais civis e militares, a fim 
de executarem a prestação de serviços 
meio nas delegacias policiais e unidades 
da Polícia Militar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Como vota o deputado 
Enivaldo? 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, eu quero uma informação: 
tem guincho nisso daí também? 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Tem guincho na letra M, 

solicitando a criação de um serviço de pátio e 
guincho no município de Guarapari. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Pois é. Eu estou contra e estou preocupado já 
com esse lobby do guincho nessas visitas da 
Comissão de Segurança. Eu não sei se o lobby 
está sendo feito de fora para dentro ou se já 
tem gente dentro da comissão fazendo lobby 
para guincho. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, pela ordem! Essas 
indicações, o deputado Enivaldo sabe muito 
bem que são pleitos dos munícipes que 
frequentam as audiências públicas da Comissão 
de Segurança. Então, é feita uma coleta desses 
materiais pelos componentes da Comissão de 
Segurança, e isso aí depois é compilado pelos 
que trabalham na Comissão de Segurança e, 
depois da aprovação pelos deputados, é 
encaminhado ao governador, mas isso não quer 
dizer que os deputados que estão compondo a 
Comissão de Segurança são favoráveis ou não. 
Há, obviamente, a manifestação do deputado 
Enivaldo de não querer que seja incluído isso aí, 
mas isso aí é um pleito dos munícipes que 
acompanham as audiências em seus municípios. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, agora eu fiquei com medo 
porque o Capitão Assumção falou sem olhar 
para mim. Eu conheço bem essa fera, mas eu 
quero dizer o seguinte: que tem defensor, sim, o 
deputado Quintino é defensor e V. Ex.ª é 
defensor, V. Ex.ª também defendeu o guincho. 
Então, estou registrando a minha preocupação. 
Eu voto desde que seja retirado isso ou com 
uma observação feita por mim e pelo deputado 
Pazolini de que o guincho, sendo oficial, sendo 
público, eu concordo. Só não concordo com 
guincho na mão de terceirizada. Isso, é clara a 
minha posição. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - O deputado Enivaldo votou 
favoravelmente desde que o guincho seja 
público, que está previsto aqui na letra M. 

Deputado Enivaldo, em todas as 
audiências públicas, as pessoas se pronunciam, 
nós damos um tempo para cada uma, três, cinco 
ou oito minutos, e ouvimos todos os segmentos, 
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policiais civis, policiais militares, vereadores, 
prefeito e também o povo de uma maneira 
geral. O povo tem reclamado, às vezes, de 
motos que estão sendo utilizadas para crimes e, 
às vezes, em situação irregular e que esses 
cidadãos são parados, às vezes, numa 
determinada blitz e, mesmo que a Polícia Civil 
ou Militar queira recolher, ou até a Guarda 
Municipal queira recolher o veículo, não tem 
como porque não têm, primeiro, os meios para 
levar o veículo e, segundo, como guardar, 
armazenar os veículos. 

Capitão Assumção, como vota? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 

aprovação, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação. 
Deputado Lorenzo? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, eu vou votar 
pela aprovação com aquelas observações 
anteriores no primeiro item.  

Só no item D, salvo engano aqui, que 
talvez seja um erro material, quando ele diz 
Sejus e do Ciase, acredito que seja Iases, não? 
Porque o Ciase é só o Centro Integrado de 
Atenção Socioeducativo de Vitória. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - É o Iases. Foi um erro de 
digitação. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Ok. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Letra D, com essa correção. 

Deputado Coronel Quintino? 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Pela provação, excelência. Inclusive, 
concordo em número, gênero e grau com a 
afirmação do meu amigo Capitão Assumção. 

Me dirigindo ao excelentíssimo deputado 
Enivaldo dos Anjos, no meu caso, eu trabalhei 
vinte e cinco anos também na rua combatendo 
a criminalidade, em diversas vezes, presidente, 
deparamos com ocorrência ou até mesmo numa 
blitz em que são apreendidos veículos 

irregulares e veículos com pessoas de má índole 
que são presas e o policial militar ou policial civil 
não tem nem para onde levar e nem como 
remover esses veículos.  

Então, meu parecer aqui é pela 
aprovação de todas as letras. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Aprovado.  
Eu gostaria aqui de aproveitar e 

agradecer ao deputado Carlos Von, que nos 
prestigiou naquela audiência ali em Guarapari. 
O deputado Capitão Assumção e o Lorenzo 
Pazolini não puderam ir em virtude de uma 
audiência aqui. Então, gostaria de agradecer ao 
deputado Carlos Von. 

Eu coloco em deliberação a realização de 
uma audiência pública em São Mateus. É uma 
reivindicação que já vem sendo feita há muito 
tempo e eu gostaria de colocar aqui em 
deliberação. 

Como vota o Coronel Alexandre 
Quintino? 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Pela provação, excelência. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação. 
Deputado Lorenzo Pazolini. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem Partido) - Também, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação. 
Deputado Capitão Assumção. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, eu voto pela provação. 
Inclusive, nesta manhã eu recebi alguns 
telefonemas dos vereadores lá do município. 
Estão ansiosos com a chegada da Comissão de 
Segurança ao município em que eu tive a honra 
de ser o deputado eleito mais votado. Para mim 
vai ser um privilégio estar participando 
juntamente com todos os senhores deputados 
desta comissão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação. 
Deputado Enivaldo. 
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O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, eu voto pela aprovação e 
gostaria até que o deputado Assumção, que foi 
o mais votado lá, conseguisse prender o prefeito 
lá e trazer preso para nós.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Provavelmente vai ser objeto de nossa análise lá 
na Comissão de Segurança. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Aprovado à 
unanimidade. 

Eu informo aos senhores deputados que 
foi assinado na audiência do dia 30, audiência 
com os presidentes de Câmara dos setenta e 
oito municípios, um protocolo de intenções com 
vinte e cinco itens que foi encaminhado de 
forma digitalizada aos presidentes das Câmaras 
de todos os setenta e oito municípios, bem 
como aos prefeitos. 

Eu solicito aqui ao deputado Enivaldo, eu 
já conversei ali com V. Ex.ª, que depois nos faça 
o encaminhamento do expediente CI 16/2019, 
que está sob a relatoria de V. Ex.ª.  

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

foram tomadas as devidas providências através 
da assessoria e na próxima reunião eu já trago 
em mãos para V. Ex.ª.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Depois eu vou solicitar, 
também, ao deputado Euclério Sampaio, mas 
ele não se faz presente. Depois a gente faz o 
contato pessoalmente com ele. 

Eu passo a palavra, agora, ao Rhuan.  
Você tem um prazo de cinco minutos, 

Rhuan, para o seu pronunciamento. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, antes do 
Rhuan, eu vou precisar me ausentar. Até peço 
minhas escusas em razão de um compromisso já 
previamente agendado para que eu estou até, 
inclusive, já atrasado.  

Senhor presidente, chegou às minhas 
mãos um ofício aqui em relação... 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Não é no Palácio, não?  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Não, senhor presidente, eu não 
frequento esse local há muitos anos e não 
frequentarei, continuarei sem frequentar. V. 
Ex.ª pode ficar tranquilo. 

Tenho um ofício aqui em relação à 
questão de utilização de bicicletas para 
subtração de vítimas aqui no estado do Espírito 
Santo, bicicletas de aplicativo, e foi realizada 
uma reunião, até esta comissão participou, e 
parece que as providências não foram adotadas. 
Então, eu estou atravessando aqui um pedido a 
V. Ex.ª, para deliberação com os pares, 
sugerindo o convite à responsável pela empresa 
Yellow e também aos operadores de segurança 
pública, que já se manifestaram, inclusive, 
pedindo a colaboração da empresa, mas que, 
infelizmente, ainda não chegou, a empresa 
ainda não atendeu às sugestões dos operadores 
de segurança pública nesse sentido, para nós 
tenhamos uma segurança mais eficaz e para que 
esse tipo de veículo não seja utilizado por 
terceiros mal-intencionados.  

Então, queria passar às mãos de V. Ex.ª, 
pedir, solicitar que seja deliberado neste 
momento aqui para que nós possamos marcar, 
na própria reunião abrir esse momento para 
ouvir tanto os operadores de segurança pública 
quanto os representantes da empresa 
envolvida. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - O requerimento de V. Ex.ª é 
no sentido de que sejam convidados o delegado 
Leandro Piquet e o representante da empresa 
Yellow?  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Isso e também o representante 
da Polícia Militar, talvez da companhia, ou do 
1.º Batalhão, ou do CPOM. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ok! 
Como vota o deputado Coronel 

Alexandre Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Pela aprovação, excelência. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Pela aprovação. 
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Deputado Capitão Assumção. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 

aprovação, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Deputado Enivaldo. (Pausa) 
Pela aprovação. 
Muito obrigado! 
Rhuan, eu passo a palavra a você, mas eu 

solicito que você use apenas três minutos 
porque nós temos outra sessão agora, às 13h, 
eu não posso tomar o tempo para não 
atrapalhar os colegas. 

 
O SR. RHUAN KARLLO ALVES 

FERNANDES - Primeiramente, boa tarde a todos 
aí! Obrigado pela palavra do deputado. 
Agradecer à Comissão de Segurança pela 
atenção dada à nossa categoria de inspetores 
penitenciários, e agora, com a aprovação da PEC 
372, de policiais penais do Brasil e do Estado do 
Espírito Santo. 

O tempo é bem curto, vou fazer só 
algumas ponderações aqui, no caso, informar à 
sociedade capixaba que no último dia 6 de 
novembro foi aprovada na Câmara dos 
Deputados a PEC 372, que cria a Polícia Penal 
tanto federal, estadual quanto a distrital. Isso 
vai trazer um avanço muito grande nas políticas 
carcerárias e também na valorização da 
categoria de profissionais do sistema 
penitenciário, tanto do Espírito Santo quanto 
em nível de Brasil. 

Também passar uma informação bem 
rápida, deputado, a respeito de algo urgente 
que precisa ser resolvido. Já foi pontuado pelo 
sindicato, com a Comissão de Segurança, a 
respeito da criação de um perímetro no 
Complexo Penitenciário de Xuri. É um absurdo, 
assim, um complexo penitenciário, com seis 
unidades prisionais, ser aberto a qualquer um 
ter acesso àquele local. Inclusive, que foi grande 
prejuízo no último princípio de motim, que 
houve na semana passada.  

Também gostaria, aqui, de parabenizar 
aos excedentes do concurso 2013. Vocês sabem 
- já conversei com alguns -, é pauta do sindicato. 
Vocês têm o apoio do sindicato. Mas a gente 
fica limitado em algumas ações, aí, que já 
ponderamos pessoalmente com os 

representantes que estiveram na sede do 
sindicato. Desejo boa sorte. Que vocês 
consigam, o quanto antes, resolver essa 
questão, para que façam parte da categoria de 
polícia penal.  

Também, aqui, fazer só uma solicitação, 
deputado, bem rápida.  

Em Barra de São Francisco, naquela 
audiência pública que ocorreu em Ecoporanga, 
acabou que não deu tempo, lá, de solicitar a 
inclusão dos diretores das penitenciárias de 
Barra de São Francisco e São Domingos do Norte 
naquele grupo, naquela comissão criada lá, da 
Segurança Pública ali da região. Porque eu acho 
que a segurança pública começa sendo discutida 
dentro do sistema penitenciário. Grande parte, 
ali, das questões que ocorrem na área externa, 
elas começam, elas têm a criação dentro dos 
sistemas penitenciários. Então, acho que seria 
muito válido para a população daquela região 
Noroeste. 

  
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - A secretaria já está 
registrando.  

 
O SR. RHUAN KARLLO ALVES 

FERNANDES - Já, né? Então, a solicitação para a 
região Noroeste, ali, vai ser de grande valia, essa 
inclusão de representantes, no caso, da polícia 
penal, lá.  

Também só fazer uma crítica aqui, um 
adendo à questão da estrutura da Cascuvv. Essa 
semana passada, agora, na sexta-feira, nós 
tivemos uma fuga de um interno lá, devido 
justamente à falta de infraestrutura naquele 
local. Então, deixar registrado. Cobrar 
celeridade do estado.  

E parabenizar, mais uma vez, a Comissão 
de Segurança pelo trabalho realizado. E pedir o 
apoio, mais uma vez, para os senhores, para a 
criação, no caso, da lei orgânica que vai criar as 
carreiras de polícia penal no Espírito Santo. Que 
a gente consiga a valorização que merecemos. 

Muito obrigado pela atenção de todos. 
Fiquem com Deus!  

Obrigado!  
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, Rhuan, pelas 
suas palavras. E, mais uma vez, gostaria de 
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agradecê-lo, porque tem acompanhado toda a 
trajetória. Já são vinte audiências realizadas e 
você tem acompanhado todas as nossas 
audiências no interior do Estado. Muito 
obrigado! 

Eu passo a palavra, agora, ao cabo 
Eugênio Silote, presidente da Associação dos 
Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro 
Militar do Estado do Espírito Santo.  

Você tem, cabo Eugênio, três minutos, 
por favor, porque nós não podemos entrar no 
horário da próxima sessão.  

 

O SR. EUGÊNIO SILOTE - Bom dia, 
presidente! Aliás, boa tarde, presidente! 
Cumprimentando o senhor, cumprimento todos 
os membros da Mesa, os demais deputados 
desta Casa, funcionários. Cumprimentando, 
aqui, o Rhuan, cumprimento todos os 
representantes de entidades, seja da Polícia 
Militar, bombeiro, Polícia Civil; os agentes 
socioeducativos; o sindicato, também, aqui, dos 
nossos agentes, dos nossos inspetores 
penitenciários.  

Presidente, a minha fala de hoje, aqui na 
Comissão de Segurança - me perdoe se, por 
algum motivo, a emoção falar um pouco mais 
alto -, sobre a morte do nosso irmão de farda, 
soldado De Farias, que faleceu na madrugada de 
sábado para domingo, no município de Iúna, 
vítima, aí, do autoextermínio. O militar tirou a 
própria vida. É uma triste realidade da nossa 
Polícia Militar, do nosso Bombeiro Militar, pós-
fevereiro de 2017.  

E o motivo da minha fala é clamar, aqui, 
aos deputados, ao Governo do Estado, para que 
deem a atenção necessária aos nossos policiais 
e bombeiros militares. Estamos passando por 
momentos extremamente difíceis. Quem sofre 
com tudo isso somos nós, militares das 
corporações, que dividimos dia a dia com esses 
profissionais a dor, e os seus familiares.  

Infelizmente, o nosso irmão de farda 
cometeu autoextermínio na frente dos seus 
pais. Fico imaginando a dor que toma conta 
dessa família e essa situação, essa imagem, que 
jamais será esquecida por um pai, por uma mãe.  

Nós reforçamos sempre, aqui, o pedido 
de ajuda. Só que quando se trata de vidas 
humanas, de profissionais que cuidam da 
sociedade capixaba diuturnamente, isso se 
torna ainda mais dolorido. 

 Então, meu pedido de hoje é para que 
possamos dar a atenção necessária, os cuidados 
necessários a esses profissionais, homens e 
mulheres, que vêm sofrendo diuturnamente. 
Sofrendo, perdendo as suas vidas. E 
infelizmente, mesmo com os esforços que de 
alguma forma o poder público vem 
desprendendo, nós não conseguimos virar essa 
triste e dolorosa página pós-fevereiro de 2017. 
  A minha pergunta, presidente, é que 
quantas vidas mais serão perdidas - quantas 
vidas mais serão perdidas - desses nobres 
profissionais, para que tenhamos uma atitude 
concreta para tratar desses seres humanos que 
protegem a sociedade capixaba? 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, cabo 
Eugênio. 
 Passo a palavra ao Capitão Assumção, 
que solicitou aqui. 
 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, quero me coadunar com a 
fala do presidente da Associação de Cabos e 
Soldados. O que aconteceu com o George não é 
uma fatalidade. Nós estamos vivendo ainda os 
dias de 2017. Implacavelmente, o Governo 
deste estado não quer compreender que a 
Polícia Militar do Espírito Santo está doentia.  
 Os casos de tentativa de suicídio 
continuam sendo escondidos. Esses números 
continuam sendo escondidos. As covardias, os 
processos administrativos, os inquéritos policiais 
e militares continuam a toda velocidade. O alto 
comando da Polícia Militar continua sendo 
implacável e toda sua corte não está tendo 
piedade desses policiais que estão doentes. Não 
estão respeitando, sequer, o momento em que 
eles estão indo para a Junta Militar de Saúde, 
sendo impedidos de gravar ou de, pelo menos, 
pronunciar o que acontece lá dentro da Junta 
Militar de Saúde. E o que está acontecendo é 
essa fatalidade que está acontecendo com 
nosso herói. 
 Então, faço coro à fala do nosso 
presidente. É um momento terrível. A 
responsabilidade dessa morte cai no colo do 
governador Renato Casagrande. É omissão. Está 
agindo por omissão. Tem que lembrar o 
governador que ele é o comandante e chefe. Ele 
não recebe ordem do comandante-geral. Ele dá 
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a ordem. Se eu fosse governador do Estado do 
Espírito Santo, daria ordem para o comandante-
geral da Polícia para que acabasse com essa 
covardia. Então, o governador está agindo por 
omissão. 
 Respeitosamente, senhor presidente, 
queria neste instante, pedir um minuto de 
silêncio para, em homenagem ao George 
Ribeiro de Faria e também ao nosso amigo que 
perdeu a vida no final de semana, o sargento 
Lupe, de Colatina, uma pessoa renomada, 
conceituada, que se destacou em defender a 
sociedade diante de tantos obstáculos que 
nosso policial militar vem enfrentando, tendo o 
pior salário da Nação brasileira. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Capitão, vamos fazer um 
minuto de silêncio logo após a fala do Dênis 
Mascarenhas, que é da AGP. É o vice-presidente 
regional. 
 Dênis, você tem três minutos, por favor, 
que já estamos com o horário em cima. Tenho 
que desocupar o auditório para a próxima 
sessão de outra comissão. 
 Desculpa-me, quem vai falar é o Paulo. 
Três minutos, Paulo, por gentileza. 
 Aproveito o momento para convidar 
todos para a próxima audiência pública, dia 14 
de novembro do corrente, quinta-feira, às 
18h30, na Câmara Municipal de Vila Velha, para 
tratar do seguinte tema: Segurança Pública: 
direitos e prioridades. 
 
 O SR. PAULO FERNANDO - Boa tarde, 
gostaria de saudar todos. Saudar a Comissão de 
Segurança, na pessoa de V. Ex.ª, deputado 
Danilo Bahiense; saudar o grupo dos 
excedentes, que veio à reunião hoje; e dizer que 
V. Ex.ª já conhece uma parte da luta da questão 
dos excedentes, que eles foram aprovados no 
último concurso da Sejus, mas ainda não foram 
convocados para fazerem o teste físico. 
 E a gente vem buscando através de 
vários caminhos. A gente quase conseguiu uma 
solução com o Governo passado, na pessoa de 
Gilsinho Lopes, aos quarenta e cinco do segundo 
tempo. Acabou não dando certo. A gente 
procurou, então, o Ministério Público. O 
Ministério Público entendeu que a causa deles 
era legítima e ajuizou uma ação contra o Estado 
pedindo a convocação desses aprovados para 

fazer o teste físico e as demais etapas do 
concurso. E sendo aprovados, que eles fossem 
nomeados e empossados.  

A partir disso, houve uma sinalização do 
atual Governo de que seria possível a 
convocação desses candidatos. Foi feita uma 
reunião com o procurador-geral do Estado, 
doutor Rodrigo de Paula, e com um 
representante do Ministério Público, que estava 
promovendo essa ação civil contra o Estado. 

Num primeiro momento, senhor 
presidente, o procurador-geral afirmou que 
havia interesse do Estado em fazer uma 
composição com o Ministério Público, naquela 
ação, e encerrar o processo em um acordo que 
seria a convocação. Ele pediu uma semana para 
elaborar um texto, uma minuta de acordo para 
convocar os excedentes, só que depois dessa 
uma semana, numa segunda reunião, ele disse 
que mudou de ideia e que iria aguardar a 
solução via judicial. Ele tinha o temor de que se 
o Estado fizesse para eles abriria um precedente 
para que outras categorias fizessem o mesmo 
pleito.  

Entretanto, a gente foi surpreendido 
recentemente com algumas manifestações do 
Governo de que ele vai fazer para outras 
categorias também da área de segurança 
pública o mesmo que a gente estava pedindo 
que fizesse para eles, que é convocar os 
excedentes. E aí a gente queria reabrir esse 
diálogo para lembrar ao Governo que esse 
grupo está aqui já há bastante tempo, até antes 
mesmo desses últimos concursos, para ver se 
existe a possibilidade de incluir os excedentes 
da Sejus nessa convocação de excedentes. 

É só para o momento. Obrigado, 
presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado pelas suas 
palavras. 

Agora vamos fazer um minuto de silêncio 
em homenagem ao falecimento do sargento 
Luppi, do 9.º Batalhão, bem como para o policial 
militar George Ribeiro de Farias, do 14.º 
Batalhão, Ibatiba. 

 
 (A Casa presta a homenagem) 
 
Agradeço a presença de todos, agradeço 

aos funcionários da Casa, aos funcionários da 
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Comissão de Segurança pelo apoio que têm nos 
dado aqui e pelo brilhante trabalho 
desenvolvido e que propicia essas audiências 
não somente aqui, as ordinárias, como também 
as audiências públicas. Agradeço também a 
todos os telespectadores que nos prestigiam 
pela TV Assembleia.  

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para próxima, 
que será ordinária, no dia 25 de novembro, 
segunda-feira do corrente, às 11 horas, no 
plenário Dirceu Cardoso. 

 
(Encerra-se a reunião às 

12h46min) 
 

 

 
CENTÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 12 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, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, Delegado 
Danilo Bahiense, Doutor 
Hércules, Dr. Rafael Favatto, 
Engenheiro José Esmeraldo, 
Enivaldo dos Anjos, Euclério 
Sampaio, Hudson Leal, Iriny 
Lopes, Janete de Sá, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, Pr. 
Marcos Mansur, Sergio Majeski e 
Vandinho Leite) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Há quorum para a abertura da sessão, 
de acordo com o painel eletrônico, onde já 
temos o registro das presenças dos seguintes 
parlamentares: Capitão Assumção; Coronel 
Alexandre Quintino; Dary Pagung;  Delegado 
Danilo Bahiense; Doutor Hércules; Dr. Rafael 
Favatto; Engenheiro José Rocha Esmeraldo; 
Enivaldo Euzébio dos Anjos, líder do Governo; 
Euclério de Azevedo Sampaio Júnior Santos; 

Hudson Leal; ministra Iriny Lopes; Janete de Sá; 
Luciano Machado; Marcelo Santos; Pr. Marcos 
Mansur, que hoje está com óculos novos; Sergio 
Majeski e Vandinho Leite. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o Delegado Danilo 
Bahiense a proferir um versículo da Bíblia.  

Sendo assim, solicito a todos, homens e 
mulheres, que se coloquem em posição de 
respeito. 

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere 
Provérbios, 29:2) 
 
(Assume a 1.ª secretaria o 
senhor deputado Luciano 
Machado e a 2.ª secretaria, a 
convite do presidente, o senhor 
deputado Torino Marques) 
 
(Registra presença o senhor 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Presença do meu 2.º vice-presidente. 

Antes de continuar a leitura, deputada 
Iriny Lopes. 

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Senhor 

presidente, eu... 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pois não! 

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Peço pela 

ordem aqui, como líder da bancada do PT, que 
seja suspenso o regime de urgência, do item 3, 
da pauta de hoje - de deliberações! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Item 3 da pauta? 
 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - É! Projeto de 

minha autoria, Projeto de Lei n.º 6886/2019. 
É da Ordem do Dia, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - 686! 
 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - 686! 
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Então V. Ex.ª pede... 

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - A suspensão 

do regime de urgência. 
 
 (Registra presença o senhor 

deputado Dr. Emílio Mameri) 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Na verdade, como ele já foi aprovado, 
está tramitando. V. Ex.ª pede, então, baixada de 
pauta, para juntada de alguns documentos. 

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Baixada de 

pauta. Sim. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - É. Como foi aprovado em regime de 
urgência, nós temos que votar a desaprovação 
dele! 

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Sim! 
 
 (Registra presença o senhor 

deputado Theodorico Ferraço) 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Então, para não ter que fazer isso, nós 
baixamos ele de pauta, por solicitação de V. 
Ex.ª, para juntada de documentos, podendo 
retornar, no momento oportuno. 

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Então eu 

peço a baixada de pauta, porque estou em 
diálogo com o relator deputado Marcos Garcia, 
procurando ajustar alguns detalhes do projeto. 

Tenho a aprovação da Mesa? 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Deferido. 

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Muito 

obrigada. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Deputado Marcos Garcia, prefeito de 
Linhares. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Eu 

também queria pedir a relatoria do projeto, 

senhor presidente. Eu pedi vista do projeto, 
agora peço a relatoria do projeto. 

 
(Registram presença os senhores 
deputados Adilson Espindula e 
Carlos Von) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Mas tendo pedido vista, V. Ex.ª já estava 
como relator, não é? Já estava como relator? V. 
Ex.ª continua como relator.  

Primeiramente pediu vista, mas ela 
agora pediu baixa. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Ok. 

Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Não por isso, prefeito de Linhares na 
Assembleia. 

Primeira parte do Expediente para 
simples despacho. 

Com a palavra o deputado Luciano 
Machado. 

 
(Registram presença os senhores 
deputados Alexandre Xambinho 
e  
Gandini) 

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Antes, porém, senhor presidente, eu quero 
aproveitar o momento para parabenizá-lo. 
Parabenizar o presidente em exercício, 
deputado Marcelo Santos, há pouco nós 
chegamos de Presidente Kennedy, que com a 
liderança do deputado Marcelo Santos, tivemos 
lá um evento de suma importância para a 
Região Sul. 

Então, agradecer, em nome da Região 
Sul, e parabenizá-lo, deputado, que foi de uma 
qualidade espetacular, atmosfera muito 
positiva. Foi no município que passa por tantos 
problemas e precisava de um evento daquele 
porte. E o Sul do Estado precisava também de 
ouvir coisas tão importantes, como a questão do 
Porto Central, que acredito que V. Ex.ª fará um 
relato sobre isso, oportunamente. 

 

(Registram presença os senhores 
deputados Marcos Garcia e 
Torino Marques) 
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O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Pela 
ordem! 

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Obrigado, parabéns pelo evento de tanta 
qualidade, com a participação maciça, com 
cerca de - eu acredito - de oitocentas a mil 
pessoas, pelo menos. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Senhor presidente, pela ordem!  
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Pela 
ordem, senhor presidente! Nós estivemos lá. 
Desculpe, Coronel Quintino. Foi em Presidente 
Kennedy, no Sul do estado. Antes eu estive 
também em Mimoso do Sul, ontem à noite, para 
uma audiência pública sobre a municipalização 
de algumas escolas. Foi muito proveitosa a 
audiência pública. 

Hoje pela manhã, estivemos em 
Presidente Kennedy nesse fórum maravilhoso 
organizado pelo deputado Marcelo Santos: 
Desenvolvimento e inovações, o futuro do 
Espírito Santo.  

Quero parabenizar V. Ex.ª, vice-
presidente desta Casa de Leis, que está fazendo 
um trabalho excelentíssimo para o 
desenvolvimento do nosso estado, o Espírito 
Santo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Coronel Quintino. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Senhor presidente, pela ordem! Também 
quero parabenizar V. Ex.ª, o Governo do Estado, 
o prefeito Dorlei que também participou da 
organização.  

Foi um fórum de alto nível. Há muito 
tempo, eu não via algo de tamanha envergadura 
naquela Região Sul do estado do Espírito Santo. 
V. Ex,ª à frente da Comissão de Infraestrutura, 
tem feito um belo trabalho.  

Hoje o que foi mostrado lá é que o 
Espírito Santo, principalmente com o nosso 
futuro Porto Central, tem condições de crescer a 
passos largos numa economia que, se Deus 
quiser, será pujante em breve. 

Parabéns! 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Obrigado, Coronel Quintino! Obrigado, 
Torino! Obrigado, Luciano!  

Eu queria compartilhar com os colegas 
deputados uma coisa muito legal. Foi o primeiro 
fórum no município de Kennedy. Nós teremos 
dez rodadas em cada uma das microrregiões 
que compõe o estado do Espírito Santo. E nos 
talk shows que nós faremos, a participação de 
todos os deputados vai ser garantida, desde que 
tenham interesse em participar de um tema 
específico, naturalmente um tema um bocado 
mais técnico, seja desenvolvimento urbano, 
rural, agrícola; enfim, nós estaremos fazendo 
isso.  

E é importante a participação dos 
colegas deputados nos próximos eventos 
porque, quem tiver interesse, eu vou poder 
colocá-lo num debate com outro debatedor, 
para que nós possamos confrontar ideias e 
apresentar soluções para essas microrregiões e 
para as cidades capixabas. Então, esse é um 
debate muito legal.  

Na verdade, eu tive a iniciativa, mas é 
um conjunto de ações. O apoio da Casa, 
naturalmente, foi muito importante. Então, é 
uma realização da Assembleia Legislativa que a 
gente divide com a população capixaba.  

Deputada Janete de Sá.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Pela 
ordem, senhor presidente! Peço inversão da 
pauta.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Vou consultar o plenário.  

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

Aprovado.  
Dispensada a leitura da ata, considerada 

como lida. 
Deputado Luciano Machado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

1. Ofício n.º 354/2019, da  deputada 
Iriny Lopes, justificando ausência à 
sessão  ordinária do dia 06 de novembro 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=84164&arquivo=Arquiv
o/Documents/OJAP/84164-
155355925907112019-assinado.pdf#P84164  
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Justificada a ausência. À Secretaria.  

 
O SR. 1.ª SECRETÁRIO lê: item 2. O ofício 

foi digitado errado, n.º 727. O número correto é 
Ofício n.º 46/2019. 
 

2. Ofício n.º 727/2019, do Deputado 
Doutor Hércules, indicando para fazer uso da 
Tribuna Popular do dia 02 de dezembro, o Ilmo. 
Sr. Dario Sérgio Rosa Coelho, Coordenador da 
Rede Nacional de Pessoas vivendo com HIV e 
Aids, possa explanar sobre a atual conjuntura 
dos Serviços de Atendimento Especializados 
em ISTs/AIDS e o Tratamento das Pessoas 
Vivendo com HIV na Atenção Básica, 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=84358&arquivo=Arquiv
o/Documents/OOG/84358-
105817865811112019-assinado.pdf#P84358  
  

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
3. Projeto de Lei n.º 947/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade das instituições de ensino e 
congêneres submeterem os monitores, 
professores e demais funcionários a exames 
psicológicos, 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=84423&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/84423-174207701411112019-
assinado.pdf#P84423  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se.  

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania, Saúde, Educação e Finanças.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
4. Projeto de Resolução n.º 52/2019, 

dos  deputados  Euclério Sampaio e Janete de 
Sá, que modifica a redação do § 2.º, e 

acrescenta o § 3.º, ao artigo 239 do Regimento 
Interno, dispondo sobre emendas às Leis 
Orçamentárias. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84409&arquivo=Arquiv
o/Documents/PR/84409-
161155236111112019(11835)-
assinado.PDF#P84409  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se.  

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Finanças e à Mesa Diretora.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

5. Projeto de Resolução n.º 53/2019, da 
Mesa Diretora, que acrescenta o inciso VII ao 
art. 2.º da Resolução n.º 5.894, de 11 de 
dezembro de 2018, que criou, no âmbito da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo - Ales, o “Espaço Assembleia Cidadã”.   
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84425&arquivo=Arquiv
o/Documents/PR/84425-183507114711112019-
assinado.pdf#P84425 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se.  

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania e de Finanças.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

6. Requerimento de Informação n.º 
161/2019, do deputado Vandinho Leite, ao 
Secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, sobre o efetivo policial 
disponibilizado para a Região Jacaraípe-Serra, 
do mês de Janeiro até a presente data, com 
discriminação de quantitativo de tropa alocado 
em cada dia da semana por turnos, e outros 
questionamentos correlatos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84369&arquivo=Arquiv
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o/Documents/RQI/84369-
121639954511112019-assinado.pdf#P84369 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Defiro. À Secretaria. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
7. Requerimento de Informação n.º 

162/2019, do deputado Vandinho Leite, ao 
secretário de Estado de Mobilidade e 
Infraestrutura,  sobre determinados contratos 
e outros documentos que especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84433&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/84433-
083633727812112019-assinado.pdf#P84433  
  

8. Requerimento de Informação n.º 
163/2019, do deputado Vandinho Leite, ao 
secretário de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano, 
atinentes ao saneamento básico do Bairro 
Novo Horizonte, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84434&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/84434-
083752306112112019-assinado.pdf#P84434  
 

9. Requerimento de Informação n.º 
164/2019, do deputado Vandinho Leite, ao 
secretário de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano, 
atinentes ao saneamento básico do Bairro 
Colina da Serra, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84435&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/84435-
083830696812112019-assinado.pdf#P84435  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Defiro ambos os requerimentos.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

10. Requerimento n.º 320/2019, do 
deputado Marcelo Santos, de licença no dia 11 

de novembro de 2019, para tratar da própria 
saúde, com base no Artigo 305, Inciso II do 
Regimento Interno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84387&arquivo=Arquiv
o/Documents/REQ/84387-
140632328611112019-assinado.pdf#P84387 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Defiro. 
À Secretaria para providenciar o ato de 

licença. 
 Antes de fazer a leitura da segunda parte 
do Expediente, só gostaria de registrar que a 
Escola José Teixeira Fialho, do município de 
Ecoporanga, está conosco. São quarenta alunos. 
Responsáveis Gilcélia e Lidiane, com os alunos 
do município de Ecoporanga da Escola José 
Teixeira Fialho. 
 Recebam o cumprimento do deputado 
Enivaldo dos Anjos, meu cumprimento como 
vice-presidente desta Casa de Leis e de todos os 
colegas deputados. Sintam-se abraçados. Vocês 
estão assistindo agora a uma sessão ao vivo aqui 
na TV Assembleia.  
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

11. Requerimento de Urgência n.º 
224/2019, do deputado Enivaldo dos 
Anjos,  líder do Governo, para o Projeto de Lei 
n.º 926/2019, de sua autoria, que estabelece a 
obrigatoriedade de os supermercados, 
padarias e similares, na presença de seus 
clientes, realizarem a pesagem e a apuração 
dos valores dos produtos vendidos por peso, 
na forma que especifica 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=84370&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/84370-124523802111112019-
assinado.pdf#P84370  
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
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 Aprovado.    
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

12. Indicação n.º 2668/2019, do 
deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado,  para reforma da praça do distrito 
de Santa Luzia do Norte, no município de 
Ecoporanga/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=84293&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84293-
150927490808112019-assinado.pdf#P84293  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovada.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
13. Indicação n.º 2669/2019, do 

deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado, para a instalação de uma Torre de 
Internet, com o objetivo de atender os 
habitantes do povoado do Córrego do  ITÁ, 
localizado 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=84294&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84294-
151049397208112019-assinado.pdf#P84294 
 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovada.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

14. Indicação n.º 2670/2019, do 
deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado, para calçamento no importe de 
15.000 (quinze mil) metros de extensão, no 
bairro Cidade Nova, distrito de São José, no 
município 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=84295&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84295-
151334569508112019-assinado.pdf#P84295  
  

15. Indicação n.º 2671/2019, do 
deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado, para viabilizar a oferta do 
Programa  Educacional  de  Resistência às 
Drogas e à Violência - Proerd,  no município 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=84297&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84297-
151555866708112019-assinado.pdf#P84297  
 

16. Indicação n.º 2672/2019, do 
deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado,  para  instalação de uma  Torre 
Telefônica (operadora vivo), com o objetivo de 
atender os habitantes do povoado de 
Terra  Fresca, localizado no município de São 
Mateus/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=84298&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84298-
151807945108112019-assinado.pdf#P84298  
 

17. Indicação n.º 2673/2019, do 
deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado, para  instalação de uma Torre 
Telefônica com o objetivo de atender os 
habitantes do Distrito  do  XV,  localizado no 
município de Nova Venécia/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=84299&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84299-
152122336208112019-assinado.pdf#P84299 

Identificador: 340036003300360031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84293&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84293-150927490808112019-assinado.pdf#P84293
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84293&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84293-150927490808112019-assinado.pdf#P84293
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84293&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84293-150927490808112019-assinado.pdf#P84293
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84293&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84293-150927490808112019-assinado.pdf#P84293
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84294&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84294-151049397208112019-assinado.pdf#P84294
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84294&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84294-151049397208112019-assinado.pdf#P84294
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84294&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84294-151049397208112019-assinado.pdf#P84294
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84294&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84294-151049397208112019-assinado.pdf#P84294
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84295&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84295-151334569508112019-assinado.pdf#P84295
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84295&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84295-151334569508112019-assinado.pdf#P84295
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84295&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84295-151334569508112019-assinado.pdf#P84295
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84295&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84295-151334569508112019-assinado.pdf#P84295
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84297&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84297-151555866708112019-assinado.pdf#P84297
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84297&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84297-151555866708112019-assinado.pdf#P84297
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84297&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84297-151555866708112019-assinado.pdf#P84297
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84297&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84297-151555866708112019-assinado.pdf#P84297
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84298&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84298-151807945108112019-assinado.pdf#P84298
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84298&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84298-151807945108112019-assinado.pdf#P84298
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84298&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84298-151807945108112019-assinado.pdf#P84298
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84298&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84298-151807945108112019-assinado.pdf#P84298
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84299&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84299-152122336208112019-assinado.pdf#P84299
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84299&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84299-152122336208112019-assinado.pdf#P84299
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84299&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84299-152122336208112019-assinado.pdf#P84299
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84299&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84299-152122336208112019-assinado.pdf#P84299


Vitória-ES, quarta-feira, 20 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 85 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovadas.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

  
18. Indicação n.º 2674/2019, do 

deputado  Euclério Sampaio, ao governador do 
Estado, para que, por intermédio da Secretaria 
de Segurança Pública e Defesa Social, seja 
viabilizada a instalação de uma Delegacia de 
Polícia Civil, no município de São Roque do 
Canaã/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=84374&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84374-
131233915111112019-assinado.pdf#P84374  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovada.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
19. Indicação n.º 2675/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
Governador do Estado,  para, através do 
secretário de Estado da Segurança Pública e 
Defesa Social - SESP,  a criação, instalação, 
disponibilização e manutenção de Dispositivo 
de Proteção Preventiva (DPP), a ser 
disponibilizado às mulheres detentoras de 
medidas protetivas contra o agressor. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84376&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84376-
132021775611112019-assinado.pdf#P84376 

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

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
Para discutir a matéria, a indicação.  
 
  (Registra presença o senhor 
deputado Erick Musso) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Para discutir, deputado Lorenzo 
Pazolini.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, senhoras e 
senhores parlamentares, público que nos assiste 
através da TV Assembleia, os estudantes de 
Ecoporanga presentes nesta Casa, nosso cordial 
boa-tarde, sejam bem-vindos, as professoras, 
enfim, todos os cidadãos e cidadãs.  

Senhor presidente, trata-se do item 19, 
que está na pauta de hoje, a Indicação n.º 2675, 
de nossa autoria, e é uma matéria 
extremamente importante para nosso estado do 
Espírito Santo.  

Estamos pesquisando, efetivamente, 
como o Brasil tem enfrentado a violência 
doméstica contra a mulher. E lá, no Distrito 
Federal, conseguimos identificar um dispositivo 
que tem feito diferença, e foi denominado lá 
Dispositivo de Proteção Preventiva.  

Sabemos que aqui temos o botão do 
pânico. Mas, senhoras e senhores 
parlamentares, o botão do pânico não tem se 
revelado suficientemente capaz de prevenir a 
violência doméstica. Foi uma importante 
medida naquele momento, uma inovação que o 
estado do Espírito Santo ofereceu para o Brasil, 
mas que hoje já está superada pela tecnologia.  

O Dispositivo de Proteção Preventiva, ele 
efetivamente traz uma proteção para as 
mulheres. Por quê? Ele avisa quando há a 
aproximação do abusador ou daquele violador 
de direitos, do agressor. Então, a mulher vai 
trazer consigo, transportar um dispositivo no 
bolso ou nas mãos ou na sua bolsa. E quando 
houver aproximação do agressor, esse 
dispositivo emite um aviso sonoro e ela vai 
saber que aquele cidadão, o agressor, está se 
aproximando da vítima.  
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Efetivamente, através desse dispositivo, 
o Distrito Federal tem conseguido diminuir os 
índices de violência doméstica, e, sobretudo, os 
índices de feminicídio. Por quê? Aquela mulher 
que já foi agredida, por exemplo, que está em 
uma via pública ou em um shopping, assim que 
a agressor se aproxima a uma distância de um, 
dois quilômetros ou quinhentos metros, ela é 
avisada da presença do agressor naquele local. E 
ela, então, vai poder se precaver. Obviamente, 
ela vai tomar as medidas preventivas. Ela pode 
acionar o Ciodes 190, pode procurar, por 
exemplo, a segurança privada em um local, ou 
em um recinto onde haja maior presença de 
segurança física. É um dispositivo que deve ser 
efetivamente incluído na matéria, discussão 
nesta Casa, e que deve ser aplicado no estado 
do Espírito Santo.  

O botão do pânico só funciona quando é 
acionado pela vítima. Então, a vítima já 
visualizou o agressor ou já foi atacada pelo 
agressor. Com o Dispositivo de Proteção 
Preventiva, ele atua de forma proativa, porque 
ele permite à vítima, deputado Ferraço, ser 
avisada da agressão antes da presença do 
agressor no local. Então, até dois quilômetros de 
distância a vítima vai saber que o agressor está 
chegando.  

Isso, sim, é segurança efetiva, razão pela 
qual estamos fazendo essa indicação, que tenho 
certeza que se acatada pela Secretaria de 
Segurança, irá salvar vítimas e gerar redução 
dos índices de feminicídio no Estado do Espírito 
Santo.  

Devolvo a palavra à Mesa e agradeço, 
senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) -  Obrigado!  

Terminada a discussão, em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovada.  
Próximo item, n.º 20.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Antes da leitura do item 20, 
como a Assembleia Legislativa, deputado 
Gandini, é cultura, aqui temos a escola de 
Ecoporanga, nossos alunos de Ecoporanga. E 
quero passar um dado que é bem interessante: 

Ecoporanga, da língua tupi, quer dizer: ikó: 
morar, porang: bonita. Foi passando o tempo e 
ficou Ecoporanga, que quer dizer morada 
bonita. 

Então, parabéns ao Município de 
Ecoporanga, tem um nome muito bonito. E 
provavelmente, deputado Evivaldo, você, que é 
da Grande Ecoporanga, sabe disso, que 
Ecoporanga quer dizer morada bonita. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 
queria saber como é Guaçuí. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Guaçuí quer dizer águas 
pequenas. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Ah, sei. 
 E lá tem liderança, lá em Guaçuí, não é? 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

20. Indicação n.º 2676/2019, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado,  para alteração do 
artigo 15 da Lei Complementar  911 de  30 de 
abril de 2019, com intuito de redução da carga 
horária do Curso de Aperfeiçoamento de 
Sargentos para  500 (quinhentas) horas/aula. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84390&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84390-
141230891911112019-assinado.pdf#P84390  
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão.  
 Com a palavra o autor, deputado Coronel 
Alexandre Quintino, para convencer o Plenário a 
votar em sua indicação. 
 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Senhor presidente, gostaria de fazer o 
encaminhamento. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Por gentileza. V. Ex.ª tem a palavra. 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Senhor presidente, demais deputados 
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que integram a nossa Casa, funcionários desta 
Casa, amigos que se fazem presentes aqui na 
galeria. Nós estamos encaminhando a Indicação 
n.º 2676/2019, na qual cuida da alteração do 
art. 5.º, da Lei Complementar n.º 911, de 30 de 
abril de 2019, com o intuito de redução da carga 
horária do Curso de Aperfeiçoamento de 
Sargentos para 500h/aula. 
 O Curso de Aperfeiçoamento de 
Sargentos é aquele curso destinado aos 
primeiros sargentos do quadro combatente da 
Polícia Militar que querem galgar os cargos de 
oficiais administrativos da Polícia Militar. Para 
tanto, eles precisam frequentar a Academia de 
Polícia, para que eles, após o término desse 
curso, possam ser promovidos a subtenentes e 
aos cargos de oficiais do quadro administrativo 
da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. 
 Tal redução se faz necessária, visando o 
melhor atendimento à população capixaba. Essa 
redução de carga horária não trará nenhum 
prejuízo na formação do militar que estará no 
curso, pois não trará diminuição no grau de 
aprendizado. Também trará uma agilidade na 
formação desses militares. Com essa agilidade, 
certamente nós teremos, de maneira mais 
rápida, a volta desses policiais que estarão na 
Academia para as ruas, para prestar o serviço de 
qualidade, agora sim aperfeiçoados para a 
população capixaba. 
 Isso sim, trará também uma redução aos 
cofres públicos, pois reduzindo o número de 
horas/aula o Estado gastará muito menos e, 
rapidamente, teremos sargentos aperfeiçoados, 
prestando melhor serviço para a população 
capixaba. 
 Senhor presidente, Muito obrigado. 
Conclamo a todos para a aprovação da presente 
indicação. Boa tarde! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Tendo em vista a manifestação do 
Coronel Alexandre Quintino, a Mesa já se 
convenceu. Solicito também que o Plenário seja 
convencido do seu encaminhamento. 
 Ainda em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

 Aprovada. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

21. Indicação n.º 2677/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para,  em conjunto com 
o secretário de Estado da Saúde (SESA), a 
implantação do Serviço de Verificação de 
Óbitos (SVO) ou Serviço Médico Legal (SML), no 
município de Alegre/ES, visando atender às 
demandas da região do Caparaó. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84406&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84406-
155434905611112019-assinado.pdf#P84406  
  
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.   
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovada. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

22. Indicação n.º 2678/2019, do 
deputado Capitão Assumção,  ao governador 
do Estado, para,  juntamente  com a Secretaria 
de  Estado do Turismo (Setur),  para que sejam 
promovidas atividades turísticas nos espaços 
públicos com interesse de conhecer e promover 
o turismo 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=84421&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84421-
174001560411112019-assinado.pdf#P84421  
 

(Registram presença os senhores 
deputados Renzo Vasconcelos e 
Raquel Lessa) 

 
23. Indicação n.º 2679/2019, do 

deputado Capitão Assumção,  ao governador 
do Estado,  para que seja intensificado o 
policiamento por parte da Polícia Militar do 
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Estado na Praça dos 
Desbravadores,  localizada  no Bairro Terra 
Vermelha, em Vila Velha, devido a eventos 
clandestinos que tem ocorrido na Praça. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84422&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84422-
174033248011112019-assinado.pdf#P84422  
  

Em discussão.  
Com a palavra Capitão Assumção para 

discutir. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Capitão Assumção, de 
Ecoporanga. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, essa indicação nossa é muito 
importante, porque ela faz respeito aos nossos 
pontos turísticos.  

Primeiramente, quero homenagear os 
nossos alunos de Ecoporanga. É um prazer ter 
vocês aqui conosco. Gilcélia e Lidiane estão 
coordenando os nossos alunos. Que Deus 
abençoe a vida de vocês! Aproveitem cada 
instante aqui. Os nossos alunos de Ecoporanga, 
que tenho muito respeito e muita admiração.  
Os meus filhos são de Ecoporanga, minha 
esposa é de Ecoporanga. Moramos no Bairro 
Vila Nova. Agora estamos reformando a casa, 
mas, em breve estaremos ali, com tudo 
certinho. Mas é um prazer ter vocês aqui.  

Também venho falar sobre isso, senhor 
presidente. Essa nossa indicação visa 
essencialmente valorizar os nossos pontos 
turísticos. 

Recentemente, um programa da Rede 
Gazeta foi visitar Ecoporanga, e principalmente 
nos pontos turísticos. Temos deixado de lado as 
coisas mais importantes da nossa terra. Temos, 
em nível nacional... 

Os últimos dados mostram que apenas, 
até agora, nove milhões de turistas visitaram o 
nosso Brasil. E, no caso do Espírito Santo, 
estamos deixando de lado, as nossas riquezas 
naturais, os nossos pontos turísticos. Então, na 
hora que projetarmos, com a Secretaria de 
Turismo, esses pontos turísticos, teremos um 
grande potencial turístico, um grande potencial 

de emprego, geração de emprego, geração de 
renda. Muitos turistas, se alavancarmos esse 
processo, terão olhos diferentes para o nosso 
Espírito Santo. Tem essa natureza... 

Ecoporanga, por exemplo, é uma região 
muito bonita, de cachoeiras, de pontos para 
você poder escalar; temos o Horto Municipal. 
Então, tudo isso está sendo depreciado. Temos 
que usar a nossa riqueza turística para trazer o 
turista para cá. Então, isso é fundamental para 
que possamos mexer profundamente com uma 
indústria que é limpa. Não dá nada de poluição, 
muito pelo contrário. Só traz investimento para 
nossa região.  

Então, é a contribuição que estamos 
dando ao Governo do Estado, para que seja 
visto dessa forma, para que o nosso turismo, 
realmente, ganhe uma propulsão sobremaneira. 

Então, deixo registrada essa nossa 
indicação, senhor presidente. 

Muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Tendo se manifestado para convencer o 
Plenário... 

Encerrada a discussão das indicações do 
Capitão Assumção.  

Em votação.  
Os deputados que as aprovam 

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

Aprovadas as duas indicações.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

24. Indicação n.º 2680/2019, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para ampliação dos reservatórios da 
Estação de Tratamento de Água (ETA), do 
município de  Santa Maria de Jetibá/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=84431&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84431-
193634373011112019-assinado.pdf#P84431  
 

25. Indicação n.º 2681/2019, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para que seja feita a recuperação e a 
preservação da Bacia Hidrográfica do Rio Alto 
São Sebastião, localizado no município de 
Santa Maria de Jetibá/ES. 
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84430&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84430-
193020575311112019-assinado.pdf#P84430  
 

26. Indicação n.º 2682/2019, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para que o Governo estimule os 
municípios a cumprir a EMENDA 
CONSTITUCIONAL N.º 107/2017, que tornou 
obrigatória a previsão nas leis orgânicas de 
medidas de uso e reuso de água e que sejam 
ampliados os investimentos na construção de 
caixas-secas, cisternas, represas e no 
reflorestamento de nascentes e das matas 
ciliares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84429&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84429-
191824026811112019-assinado.pdf#P84429  
 

27. Indicação n.º 2683/2019, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para que sejam estabelecidas novas 
formas de captação de água para 
abastecimento, do município de Santa Maria 
de Jetibá/ES, em alternativa à captação atual 
que ocorre no rio Alto São Sebastião. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84428&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84428-
190201712111112019-assinado.pdf#P84428  

 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovadas. 
V. Ex.ª tem o tempo conforme 

combinado com a Mesa, para poder... 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Então, 
presidente, se quiser ler as outras três para 
finalizar, eu passo no final. 

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

Próximos itens do Delegado Danilo 
Bahiense. Conjunto. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
  
28. Indicação n.º 2684/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Guarapari,  para que 
viabilize convênio com o Governo do Estado e a 
Polícia Civil  para que possa ser 
disponibilizados servidores para atendimento 
no Posto de Identificação do Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84441&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84441-
095447972712112019-assinado.pdf#P84441  
  

29. Indicação n.º 2685/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Serra,  para o 
fornecimento de equipamentos adequados de 
segurança à Guarda Municipal de Serra/ES”. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84442&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84442-
100043504712112019-assinado.pdf#P84442  
 

30. Indicação n.º 2686/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para instituição do 
serviço de “IDENTIFICAÇÃO CIVIL ITINERANTE”. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84444&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84444-
100737615012112019-assinado.pdf#P84444  
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Quero justificar, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) -  Em discussão. 
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Delegado Danilo Bahiense. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Presidente Marcelo Santos, boa tarde. 
Boa tarde, senhores deputados e deputadas. 
Boa tarde, funcionários, alunos e 
telespectadores da TV Assembleia. 

Presidente, desde o dia em que 
assumimos o nosso mandato nesta Casa, temos 
falado sobre a dificuldade que a Polícia Civil vem 
enfrentando com relação ao efetivo. 

Temos postos de identificação no Estado 
do Espírito Santo em setenta municípios para 
atender aos setenta e oito municípios. No 
entanto, só temos servidores em nove desses 
postos. E, para agravar, hoje fomos informados 
que o Posto de Identificação de Guarapari está 
fechado. Uma cidade com volume muito grande 
de moradores, pessoas que precisam de suas 
carteiras de identidade e o posto está fechado 
por falta de servidor, deputado Marcelo Santos.  

Há pouco tempo um servidor nosso, um 
perito, teve um surto nervoso e abandonou o 
posto. A outra funcionária também teve 
problema de saúde e está afastada. O estagiário, 
cujo contrato venceria hoje, também já foi 
embora. Então, o posto de Guarapari está 
fechado, a população está sem esse serviço. 

Conclamamos, inclusive já fizemos 
contato com a prefeitura, solicitando uma 
parceria  
do prefeito municipal de Guarapari para que 
disponibilize funcionários para que o posto 
possa funcionar, como funcionam mais sessenta 
e um postos. 
 Em 2017, criamos o projeto Identificação 
Civil Itinerante e rodamos o estado todo. 
Inclusive estivemos em Guarapari, em três ou 
quatro mutirões, fazendo cerca de oitocentas 
carteiras de identidade em um único dia. Cada 
mutirão expediu oitocentas carteiras de 
identidade. 
 No entanto, com a nossa saída da Polícia 
Técnica, esse projeto acabou, razão pela qual 
fizemos também a Indicação n.º 2686, Item 30, 
para que o Governo do estado implante 
novamente o projeto Identificação Civil 
Itinerante. 

Muito obrigado, presidente! 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Terminada a discussão, em votação. 

 Os deputados que a aprovam, 
permaneçam como se encontram. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Agora, para justificação de voto, o 
deputado Sergio Majeski. 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos, presidente Marcelo Santos, bom 
revê-lo aqui novamente. 

Aos colegas presentes em plenário, aos 
funcionários da Casa, àqueles que nos assistem 
na TV Assembleia, aos que nos assistem nas 
galerias, especialmente a Escola José Teixeira 
Fialho, de Ecoporanga, que está aí hoje - estive 
nessa escola, visitando-a, em 2016 -, sejam 
bem-vindos! 
 Presidente, as nossas indicações fazem 
relação com essa questão da falta d’água em 
vários municípios e, agora, notadamente, na 
minha terra natal, Santa Maria de Jetibá. 

Em 2017, aprovamos, depois daquela 
seca de 2015, uma emenda constitucional, aqui 
nesta Casa, que previa medidas como reuso de 
água, ampliação de investimento em caixas 
secas, cisternas, represas, reflorestamento. E 
essa emenda constitucional tinha por objetivo 
que os municípios colocassem isso em suas leis 
orgânicas. 
 Logo que foi aprovada, enviamos ofício 
aos setenta e oito municípios do estado 
alertando sobre a aprovação dessa emenda e 
que houvesse empenho dos municípios nesse 
sentido. Até onde sabemos, praticamente 
nenhum município se empenhou nisso. 
 Eu dizia naquela época, em 2016, depois 
daquela seca prolongada, que, se as políticas de 
prevenção à seca não fossem efetivadas no 
estado, rapidamente iríamos viver uma nova 
situação como aquela. 
 E é exatamente isso que está 
acontecendo agora. São Roque do Canaã, por 
exemplo, está já com racionamento de água há 
quatro meses. Agora, Santa Maria de Jetibá 
começou o racionamento esse fim de semana e 
é, talvez, o mais duro racionamento que já teve 
em um município que pode ser considerado o 
principal produtor de água do estado, com uma 
reserva imensa, a reserva da represa do Rio 
Bonito, onde nasce o Rio Santa Maria da Vitória. 
E, mesmo assim, está faltando água. 
 Também fizemos indicação para mudar a 
captação em Santa Maria, mas isso é uma 
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medida relativamente pontual porque o Rio 
Santa Maria da Vitória também está secando. 
Nasci na região do Alto Santa Maria, próximo às 
nascentes. E existem áreas do Rio Santa Maria, 
onde quando eu era criança uma pessoa da 
minha altura atravessava o rio com a água 
batendo à altura do peito, que hoje se atravessa 
- a mesma região - com o rio muito mais estreito 
e com a água, às vezes, batendo no joelho. 
 Então não basta mudar apenas a 
captação. Isso é importante que seja feito, mas 
muito mais importante é que o Estado e os 
Municípios coloquem em prática a legislação de 
recursos hídricos para prevenir isso, porque com 
as mudanças climáticas essas secas serão cada 
vez mais frequentes.  

E isso que os municípios estão 
enfrentando hoje, como Santa Maria de Jetibá, 
rapidamente enfrentarão novamente, se não 
dermos um jeito de recuperar esses mananciais. 
E essa é outra indicação que estamos fazendo, a 
recuperação dos mananciais, sobretudo as 
nascentes do Rio São Sebastião e do Rio Santa 
Maria. 

Mas isso vale para qualquer município, 
porque a emenda constitucional que aprovamos 
aqui em 2017 era para ter sido adotada por 
todos os municípios. Era aquilo que eu falava lá 
em 2015, 2016: se não efetivarmos as políticas 
de recursos hídricos, com construção de 
cisterna, recuperação dos rios, caixa seca, 
recuperação das matas ciliares, o tempo inteiro 
isso estará acontecendo.  

E o meu receio é que ocorra novamente 
o que ocorreu a partir de 2015. Bastou chover 
algum tempo, aumentar o nível dos rios e todo 
mundo se esqueceu das medidas preventivas 
para evitar que falta d’água voltasse a ocorrer. 
Nesse sentindo, essas indicações, vamos estar 
trabalhando junto à Agehr, junto ao Governo do 
Estado, para que elas se efetivem.  

Agora, os municípios precisam fazer a 
parte deles. Se os municípios também não 
viabilizarem políticas de recursos hídricos, 
encamparem isso nas suas leis orgânicas, vai ser 
muito difícil precaver falta d’água de tempos em 
tempo.  

Mais uma vez alerto, as mudanças 
climáticas estão aí e o consumo de água não 
para de aumentar. Quer dizer, a vazão dos rios 
só diminui, enquanto o consumo de água só 

aumenta. Essa contabilidade não fecha. Então, 
as nossas indicações todas são nesse sentido.  

Muito obrigado, presidente.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Passamos então agora à fase da Ordem 
do Dia, tendo em vista o requerimento da 
deputada Janete de Sá.  
 1. Discussão única, em regime de 
urgência, do projeto de decreto legislativo do 
Enivaldo dos Anjos, que susta os efeitos do 
Provimento n.º 35 da Corregedoria-Geral. 
 

(1. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de 
Decreto Legislativo n.º 
87/2019)  

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Senhor presidente, 
vou manter o pedido de vista.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Obrigado, Gandini.  
 2. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 618, da 
deputada  Iriny Lopes. 

Convoco a Comissão de Finanças. 
(Pausa) 

É Justiça? (Pausa) 
Convoco a Comissão de Finanças. 

Deputado Euclério de Azevedo Sampaio Júnior.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(EUCLÉRIO SAMPAIO - Sem partido) - Senhor 
presidente, convoco a Comissão de Finanças.  

Há quorum.  
Como o deputado Enivaldo pediu vista e 

eu me designando como relator, vou me 
prevalecer do prazo regimental.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O senhor deputado Euclério se 
prevalece do prazo regimental.  
 Item 3 foi baixado de pauta pela autora.  
 4.  Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
56, oriundo da Mensagem Governamental. 
 

(4. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 56/2019) 
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 Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria. Deputado 
Fabrício Gandini.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Senhor presidente, 
vou avocar a matéria. Dar pela 
constitucionalidade da mesma, tendo em vista 
que é uma decisão do Supremo Tribunal 
Federal. Então não temos muito o que discutir. 
Apesar de que o Supremo pode mudar de 
opinião a qualquer momento. Vamos votar 
rápido antes que mudem novamente.  
 Eles entenderam que não cabe mais às 
procuradorias ligadas a outros órgãos que não a 
Procuradoria-Geral emitirem parecer. A 
representação é da Procuradoria-Geral de cada 
estado.  
 Vou avocar e dar pela 
constitucionalidade da mesma.  
 Boto a matéria em discussão. (Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, vou 
passar a colher os votos.  
 Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 
 Senhor deputado, o Supremo Tribunal 
definiu que... 
 Com o relator.  
 Deputado Freitas? (Pausa) 
 Deputado Freitas não está presente.  
 Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
  
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Com o relator.  
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Coronel 
Quintino? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
 Dr. Emílio Mameri está presidindo.  
 Deputado Marcos Mansur? (Pausa)  
 Com o relator.  
 Deputado Marcelo Santos? (Pausa)  
 Com o relator.  
 Aprovado na Comissão de Justiça. 
Devolvo à Mesa para prosseguir a matéria.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO 
MAMERI - PSDB) - Convoco a Comissão de 

Infraestrutura para oferecer parecer oral à 
matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(MARCELO SANTOS - PDT) - Convoco os 
membros da Comissão de Infraestrutura. Avoco 
a matéria para relatar e peço prazo regimental.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO 
MAMERI - PSDB) - Ok.  

5. Discussão única do Projeto de Lei n.º 
132/2019, da deputada Janete de Sá, que 
declara o município de Ibiraçu como capital 
estadual do pastel. Publicado no DPL do dia 19 
de março de 2019. Pareceres n.os 90/2019 da 
Comissão de Justiça pela constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade, 2/2019 da Comissão 
de Turismo e 11/2019 da Comissão de Finanças, 
ambos pela aprovação, publicados no DPL do 
dia 06/11/2019. Conforme requerimento verbal 
do deputado Enivaldo dos Anjos, aprovado em 
plenário, a presente matéria foi sobrestada na 
sessão ordinária do dia 11/11/2019.  

Em discussão.  
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Sim, a 
matéria foi sobrestada ontem e veio para 
votação hoje. Eu quero discutir a matéria que 
está em votação. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO 
MAMERI - PSDB) - Exatamente. Em discussão, 
deputada Janete.  
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Quero 
cumprimentar todos os deputados presentes na 
sessão. Dizer que ontem infelizmente eu não 
pude estar aqui para poder a gente estar 
votando esta matéria, tendo em vista que 
precisei sair um pouco mais cedo da sessão. 
Ontem faleceu o pai do prefeito de Ibiraçu, 
exatamente a cidade que estava em pauta na 
tarde de ontem. Senhor Argeu nos deixou com 
oitenta e quatro anos. Uma história linda de 
vida, um grande homem que edificou uma 
família honrada em Ibiraçu e que hoje o filho 
dele, o Duda, é o prefeito do município. 
 Eu trouxe essa matéria para esta Casa a 
pedido da população local. Eu fui procurada 
pelo prefeito, eu fui procurada pelos 
empresários da área de produção dessa iguaria 
que é o pastel e o caldo de cana daquele 
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município para que apresentasse essa matéria 
aqui nesta Casa, porque eles gostariam de se ver 
a capital estadual do pastel e também do caldo 
de cana. Não botamos o caldo de cana, porque 
eles não pediram dessa maneira, pediram 
apenas do pastel.  
 E eu muito fiquei feliz em poder trazer 
para aqui, porque foi um pedido da população, 
do prefeito, dos empresários locais e dos 
trabalhadores. O pastel e o caldo de cana tocam 
em boa parte a economia daquela região. É 
através do pastel e do caldo de cana que o 
maior número de empregos depois da 
prefeitura municipal é distribuído à população 
do município de Ibiraçu e da região. 
 Nós temos diversos empresários nesta 
área, começou com Sfalsin. É uma característica 
daquela região há mais de quarenta anos e ele 
acabou incentivando, Sfalsin, que começou com 
essa produção, depois veio o Califórnia, tem o 
Parada Obrigatória, tem a Rota 101. Ou seja, 
vários empresários trabalham essa iguaria 
oferecendo esse produto de boa qualidade para 
muitas pessoas que trafegam a BR-101 e que 
buscam no município de Ibiraçu um abrigo para 
poder degustar o pastel, o caldo de cana e 
outros produtos que são servidos nesses 
estabelecimentos, mas em especial o carro 
chefe é o pastel. 
 E a pedido deles eu trouxe essa matéria 
para cá e gostaria muito que vocês votassem 
para que a cidade fosse agraciada. A cidade se 
orgulha de ser produtora de pastel e de também 
vender o caldo de cana para todos que trafegam 
na BR-101. A sociedade não vê nada de 
pejorativo em ser a capital do pastel e do caldo 
de cana, porque é um produto que tem 
alavancado a economia deles e que tem trazido 
efeitos positivos na medida em que abre muitas 
oportunidades de emprego. Por isso que, com 
muita alegria e em nome do povo de Ibiraçu, 
cidade que me honrou com a maior votação que 
eu tive dos demais deputados e candidatos que 
estiveram naquele pleito, a cidade de Ibiraçu me 
honrou com mais de mil e duzentos votos, 
honrando esse carinho e essa confiança do povo 
de Ibiraçu, tenho que trazer para cá as 
demandas que são do interesse deles. 
 Então, em nome do interesse do povo de 
Ibiraçu, dos empresários da área do pastel e do 
caldo de cana, do prefeito municipal e das 

autoridades políticas daquela região é que faço 
esse pedido e peço a vocês o voto favorável 
para que Ibiraçu se transforme na Capital do 
Pastel. 
 

O SR. PRESIDENTE − (TORINO MARQUES 
− PSL) - Ok.  

Não havendo mais deputado orador 
inscrito, às vinte para as quatro da tarde, vou 
colocar em votação.  

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

Aprovado.  
À Secretaria para extração dos 

autógrafos. 
 
6. 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, da 
deputada Janete de Sá, que institui a Semana 
Estadual de Prevenção e Combate ao 
Feminicídio no Estado, e dá outras providências. 
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. Lido no Expediente 
da Sessão Ordinária do dia 11/11/2019.  

Não havendo recurso, à Secretaria para 
extração dos autógrafos. 

Agora faltando dezoito minutos para as 
quatro da tarde. Estamos com a temperatura de 
vinte e seis graus. 

7. Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 786/2019, é o meu 
projeto de lei, deputado Torino Marques, 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.  

Não havendo deputado inscrito, a 
matéria vai para a 3.ª sessão. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ − (PMN) - 

Presidente, pela ordem! Antes que V. Ex.ª entre 
na fase dos oradores, eu gostaria de pedir um 
minuto de silêncio em homenagem a duas 
pessoas importantes que faleceram, que foram 
enterradas na tarde de ontem. Uma no 
município de Ibiraçu, que é o senhor Argeu 
Cuzuol Zanotti, uma pessoa muito querida, pai 
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do nosso prefeito Duda Zanotti. Foi uma 
comoção na cidade, todos nós seguindo a pé 
pelas ruas do município para levar o senhor 
Argeu até o cemitério local para que ele 
repousasse no jazigo da família no cemitério 
local. 

E também gostaria de pedir um minuto 
de silêncio para o senhor José Jordain, que é de 
Alegre, da família Jordain. Ele também é uma 
pessoa histórica no município de Alegre, no 
distrito de Anutiba, e nos deixou, também, na 
manhã de ontem, infelizmente, vítima de um 
AVC fatal, no município de Guarapari. Teve o 
seu corpo transportado para Guaçuí, naquele 
temporal todo, e foi enterrado hoje às 10h da 
manhã.  

Então, peço um minuto de silêncio em 
homenagem às vidas e, agora, na vida eterna do 
senhor Argeu Cuzuol Zanotti e de José Jordain. 

 
O SR. PRESIDENTE − (TORINO MARQUES 

− PSL) - Pediria a atenção aos deputados desta 
Casa de Leis, pedido da deputada Janete de Sá, 
falecimento de Argeu Cuzuol e José Jordain, 
antes de passarmos para a fase das 
Comunicações, um minuto de silêncio. 

Queria que os deputados se colocassem 
em posição de respeito neste exato momento. 

 
(A Casa presta a homenagem) 

 
Muito obrigado, senhoras e senhores. 

Quinze para as quatro. Vamos passar para a fase 
das Comunicações. 

Deputada Janete de Sá. Estou 
aprendendo com o nosso presidente da 
Assembleia Legislativa, Erick Musso. Terceiro 
mandato à frente. 

Muito obrigado pela audiência a você 
que está em casa nos assistindo ao vivo. Olha 
aqui: ao vivo! Quer entrar em contato comigo? 
Deputado Torino Marques. Está aqui embaixo, 
pertinho das bandeirinhas do Brasil e do nosso 
querido Espírito Santo. 

Com a palavra agora a deputada Janete 
de Sá, lembrando que a fase das Comunicações 
tem apenas meia hora, é até às quatro e quinze.  
   

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 
presidente, senhores deputados e senhoras 
deputadas, faço uso da palavra para poder 

tratar, nesta tribuna, de uma questão que vem 
nos preocupando imensamente e que, tenho 
certeza, é preocupação deste plenário, dos 
deputados que compõem este plenário, do 
Governo do Estado e das autoridades 
constituídas da sociedade capixaba, que é a 
matança de mulheres no estado do Espírito 
Santo. 

 Cada dia que passa a gente se 
surpreende com novos números. Esta semana 
nós registramos setenta e sete homicídios de 
mulheres. Nós estamos a três homicídios do que 
foi apurado em 2018, quando setenta e sete 
mulheres foram assassinadas. E o pior é que 
desses setenta e sete homicídios, quarenta e 
nove deles foram homicídios dolosos - aquele 
que tem intenção de matar -, e vinte e oito 
deles foram feminicídios com apuração 
constatada. 

E o que é feminicídio? É a morte, é o 
homicídio de mulheres, a morte de mulheres, o 
assassinato da mulher por conta da violência 
familiar e doméstica, por conta de ela ter sido 
morta por alguém da família, seja marido, ex-
marido, namorado, ex-namorado, ex-
companheiro ou companheiro, alguém do 
núcleo familiar. 

A gente traz essa matéria para aqui, 
porque é preciso, além da legislação que é 
bastante rígida, mas mais algumas atividades 
para que a gente mude a concepção das pessoas 
e esta mudança, no meu entendimento, 
acontece através da educação. Quando nós 
tivermos a preocupação de começar a orientar 
as nossas crianças no ensino fundamental, os 
nossos jovens no ensino médio e na 
universidade, mulheres e homens deste estado 
e deste país de que não é permitida essa 
matança de mulheres em solo brasileiro, em 
solo capixaba! 

Falo isso como mulher! Como mulher 
que não tolera mais esse tipo de abuso 
praticado por homens, homens da família, 
homens de proximidade de relacionamento com 
essas mulheres e que não se conformam com 
uma separação, que não se conformam com 
uma cantada que deu e a mulher não 
corresponde, que não se conformam com a não 
aceitação de um relacionamento e acabam, ao 
invés de tratar essas questões no diálogo ou 
partir para outra, como é o normal na vida 
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cotidiana: não deu certo de um jeito, parte-se 
para outra! Mas não! Julgando-se dono, 
proprietário da mulher, ele tira a vida dela sem 
dó e sem piedade, ceifando essa mulher muito 
jovem da vida, do bem maior que Deus nos deu, 
que é a vida! Tirando essa mulher do núcleo 
familiar, de uma série de oportunidades e 
possibilidades que essa mulher teria.  

E esta questão, gente, acontece em 
todas as camadas sociais e com as mais diversas 
mulheres do nosso estado! Mas ela tem cor, 
deputado Torino! Ela acomete, na maioria 
esmagadora, as mulheres negras e as mulheres 
jovens de nosso estado. 

Nós temos que decretar tolerância zero à 
morte de mulheres no estado do Espírito Santo! 
É inadmissível a matança de mulheres em solo 
capixaba!  

Por essa razão nós apresentamos 
emendas ao PPA que venham trabalhar a 
questão da educação nas escolas junto aos 
professores da rede de ensino, na rede de 
saúde, no atendimento de nossas Polícias 
Militar e Civil para que haja abordagens mais 
adequadas. E para que o Estado agora, no pacto 
de enfrentamento à violência contra a mulher, 
possa estar determinando recursos suficientes 
para que a gente possa enfrentar este desafio 
fortalecidos e capacitados, no sentido de que 
isso que a gente fala aqui, que devemos 
decretar tolerância zero à matança de mulheres 
do Espírito Santo, seja uma realidade.  

Nós não suportamos mais abrir os jornais 
e todos os dias ver uma mulher assassinada. Isso 
precisa acabar no estado do Espírito Santo e no 
país. 

 
  (Registra presença o senhor 
deputado Freitas) 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Estamos na fase das Comunicações. 

Agora com a palavra, Capitão Assumção. 
Faltam nove minutos para as quatro da 

tarde. A fase das Comunicações vai até às 
quatro e quinze. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, nobre deputado Torino 
Marques, V. Ex.ª já sabe da novidade, mas 
estamos falando aqui para os nossos capixabas 

porque daqui a pouco, deputado Theodorico, 
que tem aí a vossa esposa como deputada 
federal que tem apoiado os projetos do 
presidente Jair Messias Bolsonaro, daqui a 
pouco o presidente Jair Messias Bolsonaro vai 
estar se reunindo para que possa surgir daí, 
provavelmente, a saída do presidente do 
partido. 

E ele vai também falar das condições 
necessárias para que se possa criar um novo 
partido. Em princípio, deputado Torino, em 
princípio, o nome do partido vai ser Aliança pelo 
Brasil. Está faltando acertar alguns detalhes e, 
provavelmente, as assinaturas vão ser através 
de uma coleta digital. Vai ser disponibilizado um 
aplicativo para que nós possamos fazer esta 
coleta o mais rápido possível. Nós temos um 
prazo até março de 2020 para que este novo 
partido possa já estar disputando a política 
municipal do próximo ano.  

Então, nós vamos estar correndo contra 
o relógio. Só faltam acertar estes pequenos 
detalhes. Daqui a pouco o presidente vai estar 
se reunindo e vai anunciar, provavelmente, se 
tudo der certo, a criação do nosso novo partido. 

E, com certeza, o que vai depender de 
nós, deputados estaduais, que nos elegemos 
pela legenda do PSL, partido em que também o 
presidente Jair Messias Bolsonaro foi eleito, vai 
ser para nós, deputados estaduais, os detalhes, 
se nós vamos poder sair imediatamente ou não, 
porque isso aí vai ter um entendimento jurídico. 

Então, a gente só está anunciando que 
nós vamos estar onde o presidente Bolsonaro 
estiver, desde que sejam ressalvados os nossos 
mandatos. Mas, com certeza, primeiro, nós 
estaremos contribuindo com o presidente 
Bolsonaro aqui no estado Espírito Santo para 
colher as assinaturas dos deputados que 
compõem a bancada do PSL aqui na Assembleia 
Legislativa, mais a deputada Soraya, deputada 
federal, e o presidente do partido atual, partido 
PSL, ex- deputado Carlos Manato. 

Nós temos essa incumbência. Para nós é 
uma missão, e missão dada, para nós, é missão 
cumprida. Só vamos esperar as coordenadas 
para que nós possamos agilizar porque compete 
a nós, dentro do raio de ação do Espírito Santo, 
esta missão importante de coletar as 
assinaturas em todos os setenta e oito 
municípios para que a nossa parte possa ser 
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entregue ao presidente Bolsonaro. Isso é 
fundamental para que a gente tenha uma 
autonomia, e que a gente possa dar esta 
autonomia para o presidente para ele levar 
adiante este projeto nacional que está sendo só 
sucesso.  

A deputada que me antecedeu, falou 
desse índice tão alto de violência contra a 
mulher! E nós temos índices muito importantes, 
principalmente, na redução dos estupros contra 
as mulheres. Nós temos números importantes! 
Vamos avançar muito mais ainda! Até mesmo 
quando passar o pacote anticrime, do Ministro 
Moro, vai ser de fundamental importância! 

Mas, neste momento, o que nós estamos 
anunciando aqui, é que com a criação do novo 
partido, que talvez venha a se chamar Aliança 
pelo Brasil, nós deputados estaduais, da 
bancada do PSL, mais a doutora Soraya, e o 
Manato - presidente do atual partido PSL - 
estaremos com essa missão de coletar as 
assinaturas em tempo muito rápido, muito 
célere. Não somente aqui vai ser rápido, mas 
em todo o Brasil. Mas, no que compete a nós, 
no Espírito Santo, nós estaremos totalmente 
empenhados para dar essa contribuição ao 
nosso presidente Bolsonaro, e possamos criar o 
novo partido Aliança pelo Brasil, para que o 
Brasil possa acelerar ainda mais. 

Muito obrigado, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Agora com a palavra Doutor Hércules 
Silveira. Doutor Hércules já próximo ao 
microfone! 

 Hércules! Doutor Hércules, ginecologista 
Doutor Hércules? E obstetra? Está certo! 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhor presidente, amigo deputado Torino 
Marques, demais colegas deputados e 
deputadas, nossos amigos que estão na TV 
Assembleia, neste momento, assistindo a nossa 
sessão, quero dar o nosso abraço. 

Ali já está, a Fabiana já colocou ali a 
agenda. Por favor, pode passar a primeira foto! 

 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 

 Estivemos ontem, representando a 
Assembleia, na abertura de Salão Sabores, no 

Centro de Convenções de Vitória. E ali nós 
estamos com alguns amigos, dentre eles, 
Eduardo Passamai e outras representantes 
daquela empresa. 

Em seguida, fomos para outro box. E ali, 
a turma do CDSB- Brasil, o Junior Amorim, e o 
Adriano Lopes, também lá no Centro de 
Convenções de Vitória, ontem à noite. Quem 
não foi, perdeu! Então eu aproveitei, porque fui, 
e como sabem, estou em quase todos os 
lugares, não poderia deixar de estar presente na 
abertura de uma feira, de uma atividade tão 
importante. 

E ainda, ontem lá no Centro de 
Convenções, lá com Paulo Nonaka, presidente 
do Conselho de Administração Nacional da 
Abrasel; o secretário de Estado de Turismo, 
Dorval Uliana; Átila Moreira, presidente do 
Sindihoteis; Rodrigo Vervloet, presidente 
Sindbares e Luiz Toniato, também, diretor do 
Sebrae. 

E tivemos, também, ainda com o Juarez - 
quem não conhece Juarez?  Juarez Campos, que, 
na verdade, Juarez era um bioquímico, 
professor da Universidade Federal do Espírito 
Santo, de Bioquímica, acabou virando um chef 
renomado, não só no Espírito Santo, mas no 
Brasil inteiro. Esse é o nosso querido Juarez, e 
eu tive a honra de tirar uma foto com ele. 

E hoje pela manhã, na Comissão de 
Saúde, a convite do Dr. Emílio Mameri, nós 
tivemos a presença muito honrosa do doutor 
Antonio José Nunes de Farias, que falou sobre 
depressão infantil. 

Trata-se de uma doença grave que 
merece nossa atenção desde muito cedo. E é 
muito bom, principalmente, aqui quem tem 
crianças, é preciso observar as crianças, o 
comportamento das crianças, porque nós 
estamos vivendo um momento difícil, 
principalmente com relação a internet, celular, 
computador, jogos! É preciso que se tenha 
muito cuidado com isso. E doutor Antonio deu 
uma aula para nós lá, muito interessante.  

A outra foto, Fabiana, por gentileza. 
Na coluna Plenário, a competente 

jornalista Fabiana escreveu que o deputado 
Hércules Silveira apresentou emenda ao 
orçamento solicitando a aquisição de trinta 
ônibus adaptados para o Mão na Roda, serviço 
que busca em casa pessoas com deficiência, no 
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valor de cerca de um milhão e cinquenta mil 
reais.   

Bom. Isso aí, na verdade, eu não 
combinei com o Governo. Não combinei com 
ninguém. Eu combinei com um evento em que 
eu estive na sexta-feira lá no Tribunal Eleitoral, 
representando a Assembleia. Viu, presidente 
Erick? No Tribunal Eleitoral, um evento para 
deficientes e que o Siqueira, que é presidente 
do Conselho Estadual de Pessoa com 
Deficiência, solicitou para aumentar o número 
de veículos do Mão na Roda. 

Então, está na mão do governador agora, 
para que ele possa, naturalmente, aumentar o 
número de ônibus. Cada dia aumenta o número 
de deficientes. Então, é preciso porque esse 
número de veículos hoje, essa frota que serve 
aos deficientes é muito pequena e é preciso que 
o Governo, naturalmente, aproveite este 
momento em que o Governo tem dinheiro, em 
que o Governo tem condições e, com certeza, o 
governador Renato Casagrande vai ter piedade 
e vai ter, naturalmente, respeito por essas 
pessoas com deficiência e vai adquirir esses 
ônibus para poder transportar essas pessoas 
que precisam muito desse equipamento. 

É o nosso pedido e fica registrado que 
amanhã falarei pessoalmente com o governador 
também sobre a questão do projeto Mão na 
Roda.  

Obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Agora, com a palavra o deputado 
Vandinho Leite.  

16h02min. 
 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 
presidente, senhores deputados, público que 
nos assiste nas galerias e também através da TV 
Assembleia: boa tarde a todos! 

Eu estou subindo à tribuna nesta tarde 
para tratar sobre educação. E a minha fala é de 
muita preocupação. Preocupação porque, no 
primeiro momento, eu até tive boa impressão 
do secretário de Estado de Educação. Acho até 
que ele tem boas narrativas. Mas o processo de 
gestão da educação chega a um momento 
desafiador no primeiro ano e alguns sinais muito 
ruins aconteceram nesta semana. 

O primeiro sinal é quando o secretário 
reduz a nota, o percentual para ser aprovado de 

sessenta por cento para quarenta por cento, 
dentro de áreas temáticas, ao invés de o aluno 
precisar ter mais de sessenta por cento em 
todas as matérias, o secretário diz que não 
necessariamente precisa ter sessenta por cento, 
pode ter quarenta por cento, desde que dentro 
de um comitê temático a média seja maior do 
que sessenta. Aí, ele deu uma explicação aqui, 
mais ou menos a seguinte: para um aluno que 
tem acumulado setenta pontos em Biologia, 
oitenta pontos em Química, mas teve apenas 
cinquenta em Física, tira-se uma média e essa 
média sendo sessenta e sete, o aluno passa de 
ano. Deveria ficar reprovado por conta de Física, 
mas passa de ano. 

Ele citou aqui um comitê de acordo com 
a sua conveniência, porque, quando a gente 
olha para o segmento onde está a Língua 
Portuguesa, por exemplo, está a área de 
linguagem, nessa área, além de Língua 
Portuguesa, estão Língua Estrangeira, Educação 
Física - deputado Xambinho - e Arte. Então, o 
aluno que tiver notas altas em Educação Física e 
Arte pode ter quarenta por cento em Português 
que ele vai passar de ano. Olha a que nível nós 
estamos chegando na educação do Espírito 
Santo! 

O atual secretário, que assumiu dizendo 
muitas das vezes, o resultado do Espírito Santo 
eram maquiados, como que ele se presta a um 
serviço desse?  

E aí trouxe aqui, gostaria que fosse 
colocada no telão uma imagem, que diz o 
seguinte: que o Ideb, para chegar à nota final do 
Ideb, tem alguns padrões e critérios que eles se 
combinam, e parte desses padrões e critérios 
estão utilizando das taxas da aprovação, 
repetência e evasão. O que me leva a crer que o 
secretário já percebeu que pode ter um índice 
de reprovação maior neste ano do que em anos 
anteriores, e que está tendo essa manobra 
agora, no fim do ano letivo, para tentar fazer 
com que o Espírito Santo não caia no Ideb neste 
ano, que é o primeiro ano do atual Governo.  

Outra portaria, deputado Theodorico 
Ferraço, que o secretário de Educação mudou 
esta semana e me preocupa muito, deputada 
Iriny Lopes, é a Portaria n.º 109-R de 08 de 
novembro, ou seja, dias atrás. A portaria de 08 
de novembro diz o seguinte... A última portaria 
era de 2017, que trata de repetência. Essa, de 
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2017, autorizava alunos que não alcançaram 
êxito em até duas disciplinas. Até duas 
disciplinas os alunos tinham direito à 
recuperação. Mais que duas disciplinas, já 
ficavam reprovados direto.  

No caso dessa portaria, de 08 de 
novembro, o secretário amplia de duas para três 
disciplinas. Se os alunos não alcançarem essa 
média, que eles têm direito à recuperação.  

Olha que coisa! Além de os alunos 
poderem tirar agora quarenta, e passar de ano, 
ainda ampliaram de duas para três disciplinas 
que os alunos podem ter. Não ter a nota mínima 
para ter direito à repetência.  

Vou chamar a atenção novamente. 
Infelizmente o telão aqui não funcionou. Mas 
isso só foi feito por quê? Porque o índice do 
Ideb - vamos ver como é que vão ser os 
resultados deste ano, entre padrões e critérios 
para se chegar à nota final -, considera-se taxa 
de aprovação, repetência e evasão.  

Então, agora, no fim do jogo, no fim do 
ano, o Governo que tem reclamado, por 
exemplo, que a Assembleia está mudando o 
jogo durante a partida, aí o Governo tem que 
olhar lá, para a educação. Está mudando na 
prorrogação, como que vai ser a avaliação para 
os alunos neste ano, no final do ano, para tentar 
maquiar que o Estado não está caindo nos 
resultados da educação, através do Ideb, senhor 
presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Agora, com a palavra a deputada Iriny 
Lopes.  

São quatro horas e oito minutos.  
Estamos aqui na fase das Comunicações. 

Daqui a pouco vamos ter o Grande Expediente.   
Deputada Iriny Lopes.  
 

 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Senhor 
presidente, senhoras e senhores deputados, 
deputadas, servidores da Casa, aqueles que nos 
visitam e todos que nos acompanham através 
da TV Assembleia.  

Eu já coloquei aqui, por algumas vezes, a 
visão de Estado que tenho. Acho que o Estado 
tem papel estratégico na vida de uma sociedade 
e não apenas ser um gestor e que acompanha o 
desenvolvimento da economia, e, 
consequentemente, do desenvolvimento ou da 
falta de desenvolvimento na sociedade.  

Um exemplo claro, necessário a gente 
recorrer neste momento, da importância do 
Estado, é o que vimos acontecer no Chile, nos 
últimos dias. E continuamos a acompanhar 
atentamente o que está acontecendo na 
América do Sul.     

O Chile, seguindo com fidelidade a 
cartilha neoliberal, privatizou setores 
estratégicos da vida cotidiana do povo chileno; 
fez a venda das estatais, privatizando o 
transporte; fez uma reforma da Previdência, a 
exemplo do que Guedes queria fazer no Brasil; 
privatizou energia; privatizou água; e hoje nós 
assistimos às consequências dessa privatização.  

O deputado Vandinho Leite, por mais 
paradoxal que possa ser, aqui já se colocou 
como um liberal na economia, ele tem, 
sistematicamente, feito cobranças à EDP, que 
não existiriam se ela continuasse estatal.  

Por que eu estou fazendo essa 
introdução? Porque tramita, no Congresso 
Nacional, o Projeto de Lei n.º 3261/2019. Ele 
trata da privatização da água, ele trata da 
privatização de todas as empresas estatais, 
estaduais, municipais ou regionais que fazem o 
saneamento básico e que fazem a coleta e a 
distribuição de água.  

Ora, nós estamos vivendo uma crise 
hídrica. Ontem o deputado Adilson Espindula 
não pôde estar na sessão, porque estava lá no 
seu município, que é o município mãe da bacia 
que nos serve aqui na Grande Vitória, que nos 
abastece de água. Estava lá porque eles estão 
vivendo uma seca. Todos os nossos rios estão 
secando. Nós temos problemas de proteção das 
nascentes. 

E a solução encontrada pelo Governo 
Federal é uma ausência de solução, é uma 
ampliação do problema. Ele traz para nós o 
Projeto de Lei n.º 3261, em que as empresas, no 
nosso caso aqui, a Cesan e a Saaes, seriam 
privatizadas.  

Isso as pessoas tem que compreender 
que não se trata - e aqui eu concluo, senhor 
presidente - de disputa ideológica. As pessoas 
precisam compreender que, assim como 
aconteceu no Chile, elas pagarão altíssimo por 
serviços não prestados e passarão dificuldades, 
porque os seus salários não acompanharão o 
aumento das tarifas da prestação desse tipo de 
serviço.  
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Por isso eu chamo atenção desta Casa, 
para que a gente se manifeste, para que não 
tenhamos que amanhã estar discutindo aqui a 
privatização da Cesan.  

Muito obrigada.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Último orador inscrito, às 16h14min, 
deputado Sergio Majeski. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 

cumprimentos ao deputado Torino, que dirige a 
sessão neste momento; aos colegas presentes 
ainda no plenário; aos funcionários da Casa; 
àqueles que nos visitam nas galerias e aos que 
nos assistem pela TV Assembleia.  

Ontem nós nos manifestamos aqui já 
sobre essa questão da mudança, da forma de 
contagem de pontos dos alunos das escolas da 
rede estadual. Estamos questionando a Sedu em 
relação a isso, porque não se muda a regra 
dessa forma no final do ano, além de ser 
questionável que se mudasse em qualquer 
época do ano, mas nós já falamos disso na 
sessão de ontem. 

Todos os anos, desde que eu estou aqui, 
quando vai se aproximando o final do ano 
legislativo, chega um monte de pautas para a 
gente aprovar e tal, e muitas vezes polêmicas. 
Preocupa-me essa mudança agora da questão 
de como as chamadas Escolas Vivas irão 
funcionar a partir do ano que vem, não 
necessariamente essa mudança, porque acho 
que ela tem pontos positivos também, mas a 
questão das escolas que são chamadas de 
Escola Viva e que permanecerão funcionando 
no período de nove horas, que não vão ser 
enquadradas, pelo menos não imediatamente, 
nessa situação. Porque os profissionais que 
trabalham nessas escolas têm outro regime e a 
proposta que está vindo para cá é para acabar 
com a lei que foi criada para o funcionamento 
dessas escolas. Então, nós estamos preocupados 
com essa situação e como ficará a vida 
profissional dessas pessoas.  

Destacando a questão do agente de 
suporte, não só das Escolas Vivas, o agente de 
suporte é um cargo que foi criado no Governo 
anterior do Casagrande, é um cargo importante. 
O agente de suporte, como o nome está 
dizendo, dá um grande suporte ao 
funcionamento das escolas e até hoje é um 

cargo, ainda, cujo plano de carreira não foi 
executado. Vivem ali numa insegurança em 
relação a essa questão da carreira deles dentro 
do quadro educacional do estado, porque eles 
não são enquadrados nem como pedagogos, 
nem como professores, são agentes de suporte 
nas escolas. Em todas as escolas que visitei até 
hoje que têm agente de suporte, nem todas 
têm, é quase que unânime a fala dos diretores 
no sentido da importância desses profissionais 
nas escolas. No caso desses que funcionam nas 
escolas chamadas de Escolas Vivas, eles têm um 
papel fundamental. Por essa mudança que está 
chegando agora, o salário desses profissionais 
vai ser reduzido. E reduzido significativamente! 
Já não é um salário significativo, algo em torno 
de dois mil reais. E os agentes de suporte, 
então, estão muito preocupados porque, para 
além do fato de que vai diminuir o salário deles, 
vai aumentar a responsabilidade.  

Então, nós teremos que analisar com 
muito cuidado e travar um diálogo com o 
Governo do Estado, com a Secretaria de 
Educação, com a Secretaria de Governo, para 
que não se cometam injustiças. Nós precisamos 
cobrar do Estado, já cobramos isso uma vez, 
mas vamos continuar cobrando um plano que 
regulamente mais claramente a carreira do 
agente de suporte dentro do quadro de trabalho 
nas escolas do estado, porque isso se faz 
realmente importante e é fundamental que a 
gente observe isso.  

Agora a minha preocupação está com 
essas pautas que, agora, quase que no apagar 
das luzes do ano legislativo, vão chegar aqui e 
que nós precisaríamos de tempo para discutir, 
que são pautas que não deveriam ser discutidas 
a toque de caixa.  

Está aí já se ventilando também a 
questão da reforma previdenciária do Estado e 
tal. Espero que não se pretenda que isso seja 
votado esse ano ou coisa que o valha, porque 
são questões que merecem aprofundamento. 
Não dá para se pensar nenhuma dessas pautas a 
toque de caixa. Então, precisamos de tempo e 
aqui fica o alerta da minha preocupação com 
tudo isso. 

Muito obrigado, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Agora são quatro e dezenove. 
Identificador: 340036003300360031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



100 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 20 de novembro de 2019 

Na fase das Comunicações, o último 
orador inscrito era o deputado Marcos Mansur, 
mas ele queria poder falar, porque é o próximo 
a falar. Vou colocar em votação, se o Plenário, 
se os nossos colegas aceitam.  

Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado. 
 Deputado Marcos Mansur, cinco minutos 
para V. Ex.ª. 
 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Muito obrigado, senhor presidente, pela 
gentileza! Muito obrigado aos colegas 
deputados, também, na aquiescência para que 
eu pudesse subir à tribuna neste momento, 
nesta fase, porque julgo importante falar 
algumas coisas aqui. 
 Primeiro, gostaria que a Taquigrafia 
pudesse retificar minha fala de ontem, no 
segundo discurso, e colocar o discurso como 
sendo palavras do próprio deputado, palavras 
minhas. Por favor! 
 Outrossim, quero também fazer aqui 
uma breve reclamação, mais um pedido ao 
Governo, que evitem fazer programações tão 
importantes, como essa que aconteceu, por 
exemplo, hoje em Presidente Kennedy: uma 
reunião de extrema importância, bastante 
interessante, mas no dia errado, porque 
estamos aqui na terça-feira. 
 A gente já pediu tanto isso aqui. A gente 
tem as comissões, a gente está aqui da manhã 
até a noite. Hoje, por exemplo, vou sair daqui 
quase dez horas da noite, porque temos uma 
sessão solene especial aqui. 
 Então fazer, mais uma vez, esse pedido 
que a gente sempre faz ao Governo: para evitar 
marcar agendas em dias de sessões e dias de 
reunião das nossas comissões; e também 
solicitar, caso não tenha jeito de não agendar, 
que o Governo disponibilize para a gente, tenha 
a fineza e a gentileza de convidar a gente para 
fazer parte da comitiva, para que a gente possa 
ir junto. 
 Ali, por exemplo, me interessava muito 
essa reunião em Presidente Kennedy, hoje pela 
manhã. Quando eu solicitei, a comissão já 
estava montada e, às vezes, vai gente na 

comissão que não precisava ir. Que o Governo 
priorize os deputados, quando for o caso, até 
mesmo porque a gente está aqui na base, está 
aqui fazendo esforço junto. Esse é o momento 
de o Governo compreender e entender que a 
gente precisa estar presente nas nossas bases. 
 Fica aqui a minha reclamação, mais uma 
vez, o meu pedido para que o Governo pense 
nisso de maneira positiva. 
 Quero aqui fazer uma fala também 
porque, ontem, a esta hora, um pouquinho mais 
tarde, caiu um temporal muito forte no Sul do 
estado do Espírito Santo. Alguns municípios 
foram profundamente afetados por esse 
temporal. Muniz Freire sofreu bastante o 
impacto da forte chuva que caiu. 
 Quero destacar também o município de 
Alegre ou o Alegre, onde tivemos árvores 
arrancadas, tivemos muitas casas, muitas 
construções destelhadas. Quero aqui me 
solidarizar, me colocar junto com o povo de 
Alegre, nossos amigos e irmãos de Alegre, o 
nosso prefeito José Guilherme, me colocar à 
disposição, colocar o nosso gabinete, colocar o 
nosso mandato à disposição do município do 
Alegre para que a gente possa ver do que vai 
precisar. Vamos estar precisando ali de 
recursos.  

Gostaria que o Governo do Estado 
pudesse estar olhando também com carinho 
para essa questão para que, juntos, a gente 
possa investir na reparação de muitos prejuízos 
que aconteceram ali. 
 Quero finalizar a minha fala também 
neste momento falando do PL 38/2019, do 
deputado Pazolini, que está tramitando nas 
comissões desta Casa. No momento está 
tramitando na Comissão de Assistência Social. É 
um projeto muito pertinente que fala sobre o 
armamento do pessoal que trabalha no Iases. 
 É importante, deputado Pazolini. Estou 
me somando a V. Ex.ª e trazendo aqui o meu 
apoio a esse projeto porque é um pessoal que 
lida com indivíduos até vinte e um anos de 
idade, é um pessoal que, quando sai das 
unidades, sai completamente desguarnecido, 
completamente desarmado e precisa de 
segurança.  
 Então, fica aqui o meu apoio ao Projeto 
38/19, que trata do armamento do pessoal, dos 
agentes que trabalham no Iases.  
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 Muito obrigado, senhor presidente, pela 
atenção.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Quatro e vinte e cinco.  
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 
presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Freitas.  
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - A título de 
endossar a fala do meu colega e amigo 
deputado Marcos Mansur com relação à agenda 
do govenador e do Governo em Presidente 
Kennedy no dia de hoje, só a título de 
esclarecimento para ele, que merece a minha 
atenção, o governador foi a convite hoje à 
Presidente Kennedy. Não é uma agenda de 
Governo. A convite o governador se fez 
presente na agenda de Presidente Kennedy no 
dia de hoje.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok.  
 

 O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Pela ordem, senhor presidente! Quero acatar as 
palavras do nobre deputado Freitas e fazer esta 
correção, entender a correção da explicação 
dada aqui, mas permanece a solicitação. Viu, 
deputado Freitas? Permanece a solicitação de 
quando for montada uma comitiva para atender 
uma agenda dessa, para ter a fineza de convidar 
os deputados da região.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Quero agradecer aqui... 
 

 O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Só um 
aparte! 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Hudson Leal.  
 

 O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Não só os 
deputados da região. Eu fui o deputado mais 
votado daquele município e também não fui 
convidado.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Presidente Kennedy? 

 O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Sim, dos 
eleitos. Oitocentos e quatorze votos.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Estive lá hoje, pela manhã. Muitas 
pessoas perguntaram por V. Ex.ª.  
 Quero mandar um abraço especial aqui 
para o meu amigo vereador lá do município de 
Serra, cidade que amo muito, dentre os setenta 
e oito municípios que temos no Espírito Santo. 
Tenho um carinho muito grande porque na 
Serra foi o meu maior colégio eleitoral na 
eleição de 2018. Vereador Fabão, Fabão da 
Habitação, uma pessoa de primeira linha, 
abençoado por Deus e bonito por natureza. 
Fabão está ali com a esposa dele, a Carla 
Margareth. É isso mesmo? (Pausa) 

E também com o Hegner. Obrigado. 
Carla, aquele abraço! Fabão, prazer recebê-lo 
aqui na Assembleia Legislativa.  
 Delegado, pela ordem do senhor, pode 
me dar ordem de prisão. Lorenzo Pazolini, 
delegado, pode falar.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - V. Ex.ª jamais será merecedor, 
senhor presidente.  
 Senhor presidente, só fazer o registro 
também sobre o vereador Fabão, a esposa e o 
assessor. Sejam bem-vindos ao retorno a esta 
Casa. Tudo de bom para vocês!  
 E me somar à manifestação do deputado 
Mansur e agradecer pelo apoio na tramitação 
do Projeto de Lei Complementar n.º 38, que 
restabelece as prerrogativas dos agentes dos 
Institutos de Atendimento Socioeducativo, 
deputado Mansur. Agradeço a V. Ex.ª pela 
manifestação.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Passamos agora para a fase do Grande 
Expediente.   
 Quatro horas e vinte e oito minutos. 
Lideranças Partidárias.  

Antes de eu passar para as Lideranças 
Partidárias, e quem vai ter a palavra é o PSL, 
Capitão Assumção, tenho uma determinação 
aqui: considerando o disposto no art. 178, do 
Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
determino a juntada do Projeto de Lei n.º 
829/2019, de autoria do deputado Luciano 
Machado, ao Projeto de Lei n.º 749/2019, de 
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autoria do deputado Euclério de Azevedo 
Sampaio, por versarem sobre matérias 
correlatas - instituem diretrizes para o estímulo 
ao empreendedorismo a serem desenvolvidas 
nas instituições de ensino do estado do Espírito 
Santo.  

Quatro e vinte e nove. Capitão 
Assumção, V. Ex.ª está na Liderança Partidária 
do PSL, quinze minutos. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Hoje 
é o PSL!  

Senhor presidente, vou solicitar para que 
possam mostrar a imagem, lá na tela, da revista 
Veja. É uma matéria que já há algum tempo 
quero falar. Por favor, pode colocar a imagem. 

  
(É exibida imagem 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Não somente saiu na revista Veja, mas 

saiu na revista Isto É, Estadão, Folha de São de 
Paulo a imagem.  Pronto, deixa nessa imagem 
aí: Deputado do Espírito Santo publica foto de 
filha de dez anos empunhado uma pistola.  
  Se eu estivesse pelado ali, com meus 
filhos em volta ali, aí vocês podiam encher o 
saco. Tá! Eu estou vendo aí é um desfavor que a 
imprensa tem feito constantemente, prestando 
um desserviço à nação brasileira. Olha o tempo, 
a falta de matéria, a falta de pauta que os 
jornais e a imprensa de um modo geral têm.  

Do mesmo título que saiu aí na revista 
Veja, tem na Isto É, Estadão, Folha de São Paulo 
etc. Inclusive, revistas e jornais dizendo que eu 
me acovardei e retirei a imagem do meu 
Instagram. Eu me acovardei nada! A imagem 
está lá, presente. Teve o tempo de recurso, que 
os bandidos, ditos em favor das outras causas 
que não da família, tentaram tirar minha 
imagem lá do Instagram. Recorri, está lá a 
imagem de novo. Tem mais de duas semanas 
que essa imagem está lá e vai permanecer. 

Então, isso aí é o retrato, deveria ser o 
retrato da verdadeira família brasileira. Nós que 
fomos obrigados a nos desarmar. Observem, 
observem a importância de a sociedade estar 
preparada para qualquer tipo de intervenção 
antidemocrática. Tenta fazer algo contra a 
democracia lá nos Estados Unidos! Vai ter arma 
de tudo quanto é lado. Lá, as crianças 
competem desde que cedo. 

Eu sou instrutor de tiro e tenho a honra 
de dizer que eu sou instrutor de tiro. Só eu, 
pessoalmente, dei mais de dez mil tiros. Se eu 
não tiver condições de oferecer segurança para 
os meus filhos terem acesso à arma e manusear 
arma, é melhor então que eu esqueça esse 
discurso meu. Mas o discurso meu tem 
propriedade. 

Então, para falar nisso, senhor 
presidente, tem uma nota aqui, ridícula, do 
sindicato. Eu nem sabia que os advogados 
tinham um sindicato. Eu pensei que era só a 
OAB. Agora aparece o lixo - para mim isso aqui é 
lixo - do Sindicato dos Advogados se doendo, 
porque eu coloquei a imagem da minha filha 
com uma arma. 

Rapaz, vai procurar o que fazer! Eu não 
sei o nome desse cidadão aqui. E vou fazer igual, 
da mesma forma que o Bolsonaro está falando: 
não falar o nome do adversário. E nós estamos 
banindo o nome do adversário nas nossas redes 
sociais. E eu também não vou dar mídia para 
esse cidadão ridículo, que está querendo 
aparecer nas minhas costas. Não vai aparecer, 
camarada!  

Mas você disse que Sindicado dos 
Advogados aqui e vou lhe dar trabalho agora. Já 
que o STF liberou cinco mil bandidos, você vai 
ter trabalho de sobra agora para botar esses 
bandidos na rua. Porque vai ter necessidade. 
Agora, você está tomando para si uma função 
que não é sua, rapaz! Existe OAB para quê?  

Isso aqui é sindicado de nada para mim. 
Se isso aqui, se eu tivesse agora que sair 
correndo daqui da tribuna e ir ao banheiro por 
estar com necessidade fisiológica, eu ia usar isso 
aqui, se não tivesse papel higiênico, você sabe 
para quê? Ah, deixa de ser ridículo, rapaz!  

Outra nota também...  

Com todo respeito, deputado 
Vandinho, mas um cara se meter na vida de 
um pai de família! A minha filha estuda em 
uma escola onde ela recebe diploma por boas 
notas. E até eu faço referência à outra escola 
de ensino que se sentiu doída porque 
apareciam alguns pedaços de imagens, 
deputado Theodorico. Ele disse assim: Ah, 
apareceu imagem da minha escola lá.  

Agora eu vou dizer por que então, 
porque tem que tocar na ferida. Então, mexeu 
com a pessoa errada. Essa escola que, 
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supostamente, a minha filha... Coloca a imagem 
lá de novo na tela, para eu falar dessa escola 
sem vergonha aí. Mexeu com a pessoa errada.  

Aí, aparece lá. Nem eu sabia, mas aí 
aparece lá a imagem de uma escola. Essa escola, 
também não vou dar o nome não porque não 
vai ter publicidade, mas é lá de Jardim Camburi. 
Agora eu vou lhe explicar, deputado Vandinho, 
que é o presidente da Comissão de Educação 
nesta Casa e que está fazendo um excelente 
trabalho, por que eu tirei a minha filha dessa 
escola. Nessa escola aí, tem um período que é 
de eventos culturais. A minha filha, na época, 
me chegou com um panfleto dizendo assim: 
Papai, me deram esse panfleto para você 
assinar e eu tenho que levar amanha, mas eu 
não quero participar! Porque ela tem uma 
formação religiosa, com todo respeito a quem 
não tem. 
 Ela me mostrou a foto e era de uma 
dançarina de cancan. Aí eu olhei e falei assim: E 
aí, minha filha, o que você acha? Perguntei a 
ela, Pr. Marcos Mansur. Ela falou assim: Eles 
querem que eu faça uma dança daquilo na 
escola. - O quê! E aí, você vai querer participar, 
minha filha? Deixei por conta dela, deputada 
Janete. Ela falou assim: Nem querendo, papai. É 
uma semana cultural que tem lá nessa escola 
em Jardim Camburi. Foi a última vez que ela 
levou essa mensagem para casa.  

Estava no final do ano já, retirei a minha 
filha, sem encher o saco dessa escola porqueira, 
que não ensina nada. Eu ouvi ontem o deputado 
Majeski falando e hoje V. Ex.ª falando 
novamente, sobre a forma como estão tratando 
os alunos aqui no Espírito Santo. Minha filha vai 
para a escola para poder ser encaminhada para 
o mercado de trabalho futuramente, e não para 
ser dançarina de cancan.  

Tirei dessa escola maldita e agora está 
em uma escola que respeita a família. Os meus 
três filhos estão lá. Aí, essa porcaria dessa 
escola, que colocou para minha filha e outras 
alunas dançarem cancan, aprenderem a ser 
prostitutas! Não vai não! Esquece isso! Para não 
ter que brigar com vocês, eu preferi tirar os 
meus três filhos da escola. E hoje eles estão em 
uma escola tranquila lá, que respeita a família.  

Agora, isso aqui é uma vergonha. O 
tempo que eu estou perdendo para falar para 
um sindicato que não existe. Porque eu já falei 

que se eu tivesse problema com necessidade 
fisiológica e não tivesse papel higiênico, você 
sabe para que eu ia usar isso aqui, não é? Pelo 
amor de Deus! Se bem que não usa mais, agora 
tem a ducha. 

Mas, olhe só, o negócio é sério. O 
negócio é sério. O monte de imagem que tem 
na internet de homem pelado e as crianças 
apalpando órgãos genitais de adulto, ninguém 
falou nada. Agora, porque eu vou postar uma 
foto da minha filha com uma arma... Aqui, quem 
está reclamando, venha ter aula de tiro comigo 
que eu vou dar com maior prazer. Vou cobrar, 
porque eu sou capitalista; não sou comunista 
não. Eu vou cobrar e vai ser bem formado, vai 
ter todas as noções de segurança para mexer 
com arma e parar com esse negócio: Eu não 
gosto de arma que é perigoso! É perigoso 
porque colocaram na sua cabeça, meu amigo. 
Colocaram na sua cabeça que é perigoso.  

Porque, na hora que tentarem tomar o 
poder aqui e transformar o Brasil num 
comunismo completo, você vai estar 
desarmado. Por que Evo Morales correu e foi 
parar no México? Porque estava todo mundo 
armado. A Polícia se recusou e o Exército 
também disse não.  

Hoje, nós estamos à mercê dos 
bandidos. Os bandidos estão superarmados. 
Toda semana acontece, mas recentemente os 
bandidos lá em Vila Velha tudo com 
submetralhadoras, fuzis, pistolas automáticas. 
O bandido está aí cheio de munição, cheio de 
arma poderosa, e o cidadão não tem nada. 
Não tem um canivete. Não tem um canivete! 

A última vez que falei sobre menor 
portando arma, foi uma menor de treze anos 
que um vagabundo tentou entrar na casa dela 
para poder estuprá-la e ela falou assim: Não 
entre, porque essa propriedade aqui não é 
para entrar. É propriedade privada. Papai 
falou que se entrar eu tenho que te sentar o 
aço. E ele viu que era uma menina, de treze 
anos, e pensou: Ah, está fácil! Vai estuprar 
com toda tranquilidade. Na hora que ele 
entrou, ela o encheu de tiro.  

Qual foi a repercussão que a extrema 
imprensa deu para essa menina que defendeu a 
si própria? Nenhuma. Não deu nenhuma 
repercussão. Muito pelo contrário, só colocaram 
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na mídia que o vagabundo, o futuro estuprador, 
estava sendo socorrido. E a criança, o pai tirou.  

Se eu estivesse lá, eu ia socorrer. Não sei 
se o deputado Danilo está aqui. Eu nunca trouxe 
problema para o deputado Danilo, deputado 
Vandinho. Porque eu achava inadmissível, 
deputado Theodorico, dar trabalho para a Polícia 
Civil. Quando tinha confronto com os bandidos, eu 
mesmo socorria os bandidos. Nunca perdi 
nenhum. Socorria fácil. Trocou tiro, está vivo 
ainda, deixa que nós vamos seguir o protocolo de 
socorro à vítima. Sempre deu certo. Pergunte ao 
doutor Danilo quantos problemas eu dei para ele 
lá? 

Estuprador, assaltante, não tem acordo! 
Está vivo e trocou tiro com a polícia, é socorro! 
Infelizmente, hoje, estamos numa era em que 
tudo quanto é lugar que você vai tem essas 
câmeras abençoadas aí, que o cara filma só para 
prejudicar o policial. Mas o policial está ali, e 
quando ele tem esse confronto... É bandido, e 
bandido não presta! 

E ensino com toda a tranquilidade, 
deputado Vandinho. Ensino meus filhos para 
vida, para eles não chegaram a uma geração 
que todo mundo fica no choro. Não pode cair 
uma gota d'água que a criança está chorando lá: 
Ah, papai, vem me socorrer que caiu uma gota 
d'água em mim! 

 Não pode ser assim, não! Não pode ser 
desse jeito! As crianças estão nascendo, assim, 
parece que são de papel! Choveu e... Não pode 
ser! E essa imprensa fica colocando essas notícias 
ridículas aí!  

Tenho um vídeo aí que depois, se quiser 
postar aí... Não sei se pode postar, Luciano. 

Minha filha ficou revoltada com a revista 
Veja! 

Coloca lá de novo, por favor! Tenho um 
vídeo, está no meu... Mas não dá para passar 
agora para vocês, não. Minha filha ficou revoltada 
porque taparam a imagem dela lá! Ela disse: Pô, 
papai, não colocaram minha imagem! Deputado 
Theodorico, é a coisa mais normal o que estou 
ensinando para as minhas crianças e, infelizmente, 
- infelizmente! - ainda não é possível.  

Você quer postar para mim, lá? Por favor, 
Luciano. Aqui é em tempo real! Coloca o vídeo lá! 
Olhem só como a minha filha sofreu por causa 
dessa repercussão; olhem só como é que ela está 
em prantos! 

Vamos aguardar ser colocado. Luciano é 
fera para fazer isso em tempo real.  

Mas isso é uma covardia, gente, eu ter 
que vir à tribuna, usando o tempo que eu 
deveria estar falando sobre os avanços do 
Governo Bolsonaro, para ficar falando dessas 
palhaçadas; de um sindicato que não existe e de 
uma escola que ensina a criança a dançar 
Cancan! Pelo amor de Deus! Não pode isso, não! 
Quem tem que tomar conta dos filhos, são os 
pais! O resto, sai fora! 

Tenho que dar conta para quando os 
meus filhos ficarem maiores, prontos para o 
mercado de trabalho, e tudo com nota máxima. 

 

(É exibido um vídeo 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 
Atira melhor do que eu, a minha filha. 

Coloca lá na tela cheia. 
Atira melhor do que muita gente, e com 

segurança. Coloco os meus filhos para treinar... 
 
(Pausa) 

 
Ela está falando que em A Tribuna pelo 

menos dá para saber que é ela, mas na revista 
Veja não dá, porque colocaram uma imagem 
lá... 

Olha só, vou explicar uma coisa para 
vocês... 

 
(Pausa) 

 

Aí, daqui a pouco, aparece um monte de 
mimizento: Não colocaram a imagem dela lá 
porque o Estatuto da Criança... 

Olha, inventaram um monte de coisa na 
cabeça de você para separar o ser humano. 
Tudo de crime que tinha estava no Código 
Penal. Aí separaram a criança e colocaram o 
Estatuto da Criança. Que bonito, né? A criança 
veio lá de Marte! Separaram a criança e criaram 
o Estatuto à parte. Separaram o idoso, criando o 
Estatuto do Idoso. Veio lá de Vênus! Aí 
separaram o homossexual e separaram as 
pessoas de outras etnias para dividir o Brasil!  

É um esquemão esquerdista! Tudo está 
no Código Penal, é só cumprir o Código Penal! 
Inventaram palavras! Inventaram 
empoderamento - isso aí é uma invenção! - e 
inventaram feminicídio!  Está tudo no Código 
Penal, mas não pode falar, não, porque é o 
politicamente correto! 
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Rapaz, não mexe com isso, não! É 
politicamente correto! Não! Vamos debater! 
Estou aqui para debater! Estamos no campo do 
contraditório, aqui é local ideal para 
defendermos nossas ideias! 

Muito obrigado, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Agora, 16h44min. 

Passamos para os Oradores Inscritos.  
Com a palavra o ilustre deputado Dr. 

Rafael Favatto. (Pausa) 
Não respondendo, com a palavra 

excelentíssimo senhor deputado Sergio Majeski. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos ao deputado Adilson Espindula, 
que dirige a sessão neste momento, aos colegas 
que ainda se fazem presentes, aos funcionários 
da Casa, àqueles que estão nas galerias e aos 
que nos assistem na TV Assembleia. 

Nesse final de semana, e continua 
repercutindo, a decisão do STF em relação a não 
aceitar a prisão a partir do julgamento em 
segunda instância, que a meu ver é um 
retrocesso no combate à impunidade, no 
combate à corrupção... Não estou entrando no 
mérito se é constitucional ou não. Quem sou eu 
para fazer isso. Estou falando da consequência 
da decisão. Então, a consequência é, sim, um 
retrocesso no combate à impunidade e também 
à corrupção. 

Isso gerou ou reacendeu o radicalismo, já 
existente no país, entre dois polos. E é curioso 
como hoje nos encontramos numa situação em 
que se você disser que você não apoia o 
lulopetismo é como se automaticamente você 
apoiasse o bolsonarismo. Ou se você não apoia 
o bolsonarismo, é como se você, 
automaticamente, apoiasse o lulopetismo. 

Ora, o Brasil e o mundo não se dividem 
nesses dois polos. Há sim uma parcela da 
sociedade, das pessoas e de determinados 
grupos que querem impor isso. Ou seja, ou você 
tem que estar de um lado ou você tem que 
estar do outro. 

Ora, a vida, o panorama político, 
econômico, social, sociológico, filosófico é 
infinitamente mais variado do que ser 
lulopetista ou ser bolsonarista. Eu não apoio 
nenhum dos dois lados e isso não significa estar 

em cima do muro, e isso não significa, de forma 
nenhuma, ser isentão, ou não sei mais o quê 
etc. Eu enxergo a vida política com outros olhos 
e com outras possibilidades que existem, sim, 
fora desse grupo A e desse grupo B. Graças a 
Deus existem. É que se radicalizou de tal forma, 
que fica parecendo que não existe opção fora 
desses dois grupos. Claro que existe. Claro que 
existe. Eu não apoio nenhum dos dois grupos, 
deixo isso muito claro. E longe, mas muito longe 
de significar estar em cima do muro ou ser 
isentão.  É justamente por enxergar 
amplamente o mundo e enxergar as várias 
formas e os vários caminhos possíveis, que não 
apoio nem um grupo, nem outro. 

É uma pena muito grande que as pessoas 
estejam perdendo a oportunidade de conversar, 
de dialogar, de debater mais, porque hoje as 
pessoas não querem debater, elas não querem 
dialogar, elas querem ter razão, o que é muito 
diferente de dialogar e de debater. O debate, o 
diálogo é você é ter uma dialética, é você 
debater aceitando a argumentação do outro, 
não como verdade, mas aceitar que o outro tem 
a sua própria forma de enxergar o mundo. Isso é 
fundamental, isso é rico, isso fortalece a 
democracia, isso faz o mundo caminhar para 
frente. 

Se hoje a sociedade evoluiu até aqui com 
todos os trancos e barrancos e com todos os 
problemas que temos, foi porque as pessoas 
pensaram diferente; foi porque ao longo da 
história da humanidade as pessoas pensaram 
diferente, debateram, discutiram para chegar 
até aqui. Não foi porque as pessoas pensaram 
sempre igual ou porque as pessoas acreditarem 
que no mundo só existiam dois polos, o A e o B, 
ou o mal e o bem, a esquerda e a direita. 

 Esse maniqueísmo cansa. Essa visão 
maniqueísta do mundo é enjoada e é limitadora. 
Hoje, as pessoas estão numa visão tão curta do 
mundo. Se você disser ou escrever, por 
exemplo, em uma rede social, num dia muito 
bonito, que hoje o dia está muito bonito, 
amanheceu ensolarado, com o céu azul, logo 
alguém vai aparecer para criticar que é um 
absurdo que você esteja falando isso e não sei 
mais o quê. 

Essa semana que passou, fiz um pequeno 
texto falando sobre esta situação do Brasil, um 
texto relativamente fácil de ser entendido, e 
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que eu usei como analogia a grande obra 
chamada Ensaio Sobre a Cegueira, do José 
Saramago, uma obra mundialmente conhecida. 
E logo, as pessoas: Olha, que absurdo! E não sei 
mais o quê... e tal! As pessoas, parece que elas 
não se dão ao trabalho de ler duas vezes um 
texto simples, para daí elas opinarem sobre 
aquilo, ou fazer uma crítica fundamentada. 

Então, mais do que nunca, nós 
precisamos ler mais, nós precisamos aprender a 
ouvir mais, para abrir as nossas mentes! 
Ninguém precisa se convencer de nada, mas 
tem que se aceitar que o mundo é amplo, ele é 
diverso! Que uma democracia como o Brasil, em 
uma democracia como o Brasil, cabem todos os 
pensamentos! Você não tem que comungar com 
o pensamento do outro, mas você precisa 
aceitar que o outro pense diferente de você, 
que você não é o dono da verdade. 

E eu recomendo a leitura, por exemplo, 
do grande Edgar Morin, o grande pensador 
francês, talvez um dos últimos grandes 
pensadores vivos. Edgar Morin, no livro Teoria 
da Complexidade, fala muito sobre isso, como a 
gente precisa aprender a pensar fora da 
caixinha, aprender a pensar de formas variadas, 
aprender a pensar que, ao mesmo tempo em 
que as coisas estão interligadas, os 
pensamentos podem ser diferenciados, e como 
é rico isso.  

Ele tem um pequeno livro, e para 
aqueles que nos ouvem, que talvez se 
interessem pela leitura, é um livro pequeno, 
pequeno mesmo, mas que vale a pena. Talvez, 
principalmente, para aqueles, talvez, mais 

ligados à área da educação, mas pode ser para 
qualquer um. Um livro chamado Repensar a 
Reforma, Reformar o Pensamento - é um 
livrinho pequeno, mas que nos ajuda muito a 
repensar e a pensar aquilo que nós 
acreditamos como verdades absolutas. É 
muito interessante, e isso é fundamental 
neste momento e mais do que nunca! 

Eu tenho dito, de vez em quando, uma 
faculdade, uma escola ou entidades me 
convidam para dar palestras sobre um tema 
qualquer, e vou com muita satisfação. Claro, 
quando eu domino o assunto, porque não me 
atrevo a falar sobre aquilo que não entendo. Às 
vezes, até me manifesto, mas de forma 
meramente opinativa.  

Mas eu tenho dito que a gente fala de 
reforma no Brasil o tempo inteiro: reforma da 
Previdência, que está para ser promulgada; a 
reforma tributária, que está sendo discutida no 
Congresso neste momento; a reforma 
administrativa, todas elas importantes, sem 
sombra de dúvida; precisamos de uma reforma 
política no País também. Mas, a meu ver, o que 
nós mais precisamos é uma reforma de 
pensamento! Enquanto a gente não reformar a 
nossa forma de pensar o mundo, a nossa forma 
de encarar a situação, a nossa forma de aceitar 
a multiplicidade existente em uma sociedade, 
essas reformas não farão muito efeito, porque 
nós continuaremos pensando da mesma forma. 
E muitas vezes, pensando pequeno, pensando 
de uma forma limitada, pensando de uma forma 
radicalizada e nos achando o dono da verdade. 

É impressionante como hoje, cada um 
acha que a sua verdade é a verdade absoluta; e 
que qualquer um que pense diferente de você 
está errado, não sabe do que está falando! 
Basta que você se manifeste com uma opinião 
sobre qualquer coisa que alguém não concorde, 
e a pessoa já está ali te desqualificando por 
inteiro, e tal,  como se um posicionamento seu, 
ou uma opinião sua refletisse tudo aquilo que 
você é, a sua história e não sei mais o quê! 
Então, para aqueles que nos assistem em casa, 
hoje nós precisamos de mais paciência. 

Semana passada se comemoraram os 
trinta anos da derrubada do muro de Berlim, um 
grande marco na história recente da civilização 
mundial, com repercussão no mundo inteiro. E 
hoje, a gente deve continuar derrubando muros, 
principalmente os muros invisíveis, mas que 
separam mais do que os muros físicos. Nós 
precisamos estar mais dispostos a construir 
pontes, as pontes são muito mais fundamentais 
e têm um efeito muito mais grandioso para a 
sociedade do que a construção de muros! 

Então, a reflexão, a leitura, mais do que 
nunca, elas se fazem necessárias. E a reforma do 
pensamento, a gente tentar... Não é mudar 
aquilo que você pensa, mas encarar a vida de 
outra forma, a situação, a política de outra 
forma. 

Muito obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Continuamos na fase dos 
oradores inscritos. 
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Com a palavra o ilustre deputado Doutor 
Hércules, futuro prefeito de Vila Velha. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente e prezados colegas 
deputados e deputadas, eu vou falar 
rapidamente hoje. Nem vou utilizar os dez 
minutos a que eu tenho o direito regimental. 

 Mais uma vez, eu quero lembrar o nosso 
pedido, feito pelo Siqueira, presidente do 
Conselho da Pessoa com Deficiência e que 
solicitou para que eles pudessem ser 
transportados dignamente em trinta ônibus. Eu 
vou, naturalmente, amanhã reforçar esse 
pedido verbalmente ao governador. 

O professor Majeski... Eu gostaria que o 
professor Majeski, que deu mais uma aula 
aqui,... Deputado Majeski! Professor Majeski 
acabou de dar mais uma aula aqui e é um 
professor. Eu tenho minha formação em Direito 
também, porque a minha primeira profissão 
liberal foi a de advogado. 

Mas imagine só como é que fica a cabeça 
do cidadão. O professor Majeski acabou de falar 
agora há pouco aqui. Imagine só uma Corte 
Suprema, que sabe tudo e mais um pouco de 
Direito e que a metade julga pela Constituição e 
a metade julga pelo coração. E o cidadão como 
é que fica no meio disso? 

 Aí, professor Majeski, como é que o 
povo pode pensar? A gente tem certeza de que 
o povo quer que aqueles que cometeram erro, 
corrupção e tudo sejam punidos. Realmente o 
povo quer isso. 

Agora como é que um ministro coloca, 
então, a Constituição depois do coração? Então, 
na verdade, para o povo realmente está difícil 
de o povo se conduzir, especialmente na hora 
do seu voto, porque, na verdade, quem coloca 
os ministros lá são pessoas que foram votadas 
por nós, quem indica é o presidente da 
República.  

É uma situação realmente muito difícil 
para o cidadão botar a cabeça no travesseiro e 
pensar: O que eu faço agora se, entre juristas, 
uma metade disse que tem que ser preso em 
segunda instância, e a outra disse que não? E aí? 
O que o povo vai fazer diante de uma situação 
dessas? Eu não posso responder. Eu não posso 
dizer nada porque os ministros lá já disseram, o 
presidente e mais dez ministros já tomaram a 
decisão e agora estão querendo mexer, mudar a 

Constituição. É uma outra... Não dá para 
entender. 

Eu quero que ninguém leve para o lado 
racista o que eu vou falar porque tem um samba 
que diz assim: o Samba do crioulo doido e, na 
verdade, nós estamos diante disso, sem 
qualquer intenção de racismo. Se alguém quiser 
explorar isso, estará fazendo uma coisa rasteira. 
Eu estou fazendo uma reflexão aqui para o povo 
saber o que está acontecendo, porque o povo 
não está sabendo nem eu. 

Muito obrigado, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - São, agora, 16h59min. 
Continuamos com os oradores inscritos. 
Com a palavra o ilustre deputado 

Engenheiro José Esmeraldo. 
Não respondendo, deputado Capitão 

Assumção. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, nobre deputado Adilson 
Espindula, senhoras e senhores parlamentares e 
aqueles que nos assistem pela TV Assembleia ao 
vivo, o presidente Bolsonaro tem uma 
característica que tem sido levada adiante pelas 
redes sociais. Não conta como a extrema 
imprensa, até porque o presidente Bolsonaro 
não vai colocar um centavo nessa imprensa. 
Mas nós, pelas redes sociais, e os parlamentares 
bolsonaristas, temos essa missão de levar 
adiante os feitos de um Governo voltado para o 
brasileiro.  

Já passaram alguns dias do momento em 
que o presidente Bolsonaro fez uma solenidade 
para mostrar o que ele construiu ao longo de 
trezentos dias, e tem muitas ações: mais 
setecentos mil novos empregos foram criados; 
passou a reforma da Previdência, que vai ser 
importante para todos os brasileiros. Agora, 
chegou ao Congresso Nacional a reforma do 
Pacto Federativo. Vocês imaginam só! O grande 
lance que já deveria ser feito há muito tempo. A 
probabilidade é muito grande de os deputados e 
senadores entrarem num denominador comum 
e aprovarem esse Pacto Federativo.  

Vão reduzir mil municípios no Estado 
Nacional Brasileiro. Uma economia de um bilhão 
de reais. Imaginem a quantidade de recursos 
que vai poder ser investida em saúde, em 
educação, em políticas públicas para poder 
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movimentar, fomentar a geração de emprego e 
renda. Olha só que iniciativa fundamental para o 
brasileiro! São mil municípios que estavam ali, 
com uma pesada máquina pública, gastando 
dinheiro do brasileiro: prefeitos, vereadores, 
secretários, e outros tantos cargos. Tudo pago 
pelo dinheiro do contribuinte.  

Então, esse Pacto Federativo vai ser 
importante para o povo brasileiro. Menos mil 
municípios que não produzem nada. Se não 
estiverem dentro do quantitativo e do 
percentual que eles deverão mostrar, eles serão 
anexados a outros municípios, vão virar 
distritos, que seja. Mas que não venham a 
gastar dinheiro do povo brasileiro.  

Vemos, também, que há uma 
necessidade premente de que o Pacote 
Anticrime do ministro Sérgio Moro venha a 
passar. Foi colocado no Congresso Nacional 
desde fevereiro. Era para ter sido votado numa 
velocidade muito rápida, e está lá, até agora, 
sendo travado. Jogos políticos, coisa que o 
presidente não quer isso.  

O que o presidente Bolsonaro vem 
fazendo é desestruturar toda a jogada política 
perniciosa que visava somente aos interesses 
dos próprios políticos. As ações que o 
presidente Bolsonaro e sua equipe têm feito são 
para poder desarticular todo esse emaranhado 
de articulações políticas que visavam à 
locupletação dos seus políticos e aos esquemas 

de corrupção. Dia após dia, o presidente 
Bolsonaro tem se empenhado nesse assunto, 
ao mesmo tempo em que ele abre novas 
frentes de oportunidades de negócios.  

A equipe do presidente Bolsonaro é 
muito boa. Ela não foi escolhida através de 
esquemas partidários; ela foi escolhida pela 
competência, tamanha a quantidade de ações 
que os ministros têm feito pelo povo brasileiro.  

As viagens que o presidente Bolsonaro 
tem feito a outros países, todas elas estão 
gerando retorno para o Brasil. Falaram até, no 
começo, que o Brasil não iria fazer negócios com 
o povo árabe. É uma das regiões que está 
trazendo mais benefícios para o brasileiro e vai 
trazer. A última viagem foi feita em toda região 
do Oriente Médio, um momento difícil para o 
presidente, porque enquanto ele trabalhava, 
enquanto o presidente Bolsonaro trabalhava 
buscando abrir frentes de negócio com o povo 

árabe para o Brasil, uma rede de televisão 
trabalhava contra o presidente fazendo fake 
news. Uma empresa que está cheia de dívidas. 

O presidente já foi bem forte, autêntico, 
como ele é todos os dias. Se essa emissora de 
televisão não cumprir com as exigências para 
que a concessão possa ser renovada, se ela não 
pagar suas dívidas, está fora. Por que, no 
passado, essa empresa de televisão ficou, se ela 
estava cheia de dívidas e agora é diferente? É 
por isso que essa rede de televisão ataca o 
presidente Bolsonaro todos os dias e os seus 
amigos, também da extrema imprensa, fazem a 
mesma coisa. 

Eles não entendem que a torneira secou. 
Façam o seu rearranjo para poderem trabalhar 
de maneira séria, fazer jornalismo sério e não 
ficar puxando para o lado do presidente, porque 
o presidente está enxertando o dinheiro do 
brasileiro dentro das emissoras de televisão. 
Não espere isso do presidente Bolsonaro.  

A missão do Bolsonaro como presidente 
do Brasil é isso que ele está fazendo. 
Primeiramente, trouxe para próximo de si um 
staff maravilhoso. São ministros todos eles de 
excelência. O ministro Tarcísio, todo dia, está 
colocando as ações lá dentro do ministério e 
também nas suas redes sociais. Isso está sendo 
compartilhado por muitos patriotas, por 
milhares de patriotas, e os patriotas fazem isso 
sem pedir um centavo ao presidente Bolsonaro. 
É porque os tempos da mudança são agora. Nós 
patriotas estamos querendo o melhor para o 
Brasil. Nós apostamos na mudança. Nós 
apostamos em ter um presidente que quer levar 
o Brasil para ser uma potência mundial.  

É a fala do presidente: Nós temos tudo e 
não podemos nada. Países pequenos, de 
dimensões pequenas, talvez até do tamanho do 

Espírito Santo, como Israel, uma potência que 
é Israel, e o que aquele povo tem? Nós temos 
todas as riquezas e nós somos 
subdimensionados. Éramos 
subdimensionados. Mas essa mudança de 
pensamento do presidente Bolsonaro e as 
missões que ele tem dado constantemente de 
unir todas as pastas, para que não percamos 
nada, todas as pastas ministeriais, isso está 
dando resultado. É por isso que o Brasil está 
avançando em trezentos dias com tantas 
novidades, com tantas ações positivas, com 
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tantas viagens produtivas e nenhuma das 
viagens inócuas.  

De tudo quanto é forma, estão tentando 
criar o desmerecimento do presidente 
Bolsonaro. Não adianta fazer isso. Hoje nós 
temos as redes sociais. Hoje nós temos como 
divulgar em tempo real as coisas boas que o 
presidente tem feito pela nação brasileira.  

Por incrível que pareça, quem está 
criando as fake news é a extrema imprensa, que 
ainda tenta puxar o presidente para o lado 
pernicioso da coisa. Não vai ter recurso do povo 
brasileiro dentro das suas empresas. A extrema 
imprensa pode esquecer isso. Não vai ter 
recurso do povo brasileiro. Acabou!  A torneira 
secou. Os tempos mudaram e quem está lá no 
leme, quem é o capitão desta embarcação 
chamada Brasil é o presidente Bolsonaro. E 
tenho certeza que o presidente, pelo andar da 
carruagem, pelo empenho que tem feito, o 
Brasil vai estar ao longo desta gestão, e até na 
próxima gestão, entre as melhores potências 
deste mundo. 

Muito obrigado, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - São agora 17h10min. Estou 
declinando de fazer uso da palavra.  

Próximo orador inscrito: o ilustre 
deputado Hudson Leal. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Senhor presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Pois não, deputado. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Enquanto o deputado Hudson se 
encaminha para o púlpito dos oradores, gostaria 
de ler uma carta, na realidade, do município de 
Sooretama, onde o Edison Carlos Costa 
Rodrigues, que é casado, funcionário público, 
morador da cidade de Sooretama, veio através 
deste pedido, informar uma situação de 
segurança no município, que está caótico e a 
população se encontra em total desespero.  

 
Muitos furtos estão 

ocorrendo no município de 
Sooretama. Assaltos têm ocorrido 

de forma rotineira, tanto no 
centro urbano, quanto no interior, 
causando transtornos a toda a 
população e deixando os 
comerciantes transtornados. O 
policiamento está defasado, pois 
a quantidade de policiais é 
insuficiente para atender todo o 
município de forma efetiva. E a 
Polícia Civil está na mesma 
situação ou até pior. Contamos 
hoje com dois policiais apenas, 
mas a Delegacia de Polícia Civil 
quase não fica aberta. (...) 

 
Também, com dois policiais apenas...  
 

(...) Em casos extremos a 
população se vê obrigada a se 
dirigir à cidade vizinha de 
Linhares. 

 
Então, eu recebi esta carta hoje. Vou 

encaminhá-la ao nosso governador do Estado 
que, com certeza, tomará providencias de 
remanejar o efetivo ou ver alguns policiais que 
possam ir também para a cidade de Sooretama.  

Recebi até uma senhora que veio hoje 
com os representantes de Sooretama, que foi 
furtada na casa dela. Ela era revendedora de 
joias, com muito sacrifício. Foi até furtada 
dentro da casa dela e ali foi todo o material de 
trabalho dela roubado.  

Então, a gente vai pedir e encaminhar ao 
Governo do Estado. Até o secretário Davi Diniz 
está aqui. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Ok, deputado. Sugiro a V. 
Ex.ª também que leve ao conhecimento ao 
nosso secretário de Segurança Pública. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o ilustre 
deputado Hudson Leal. 

 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - 

Cumprimentar o presidente da sessão, 
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deputado Adilson Espindula, os deputados que 
ainda estão na Casa, os deputados e deputadas, 
e todos que nos assistem pela TV Ales.  

Alguns colegas que me precederam 
falaram sobre essa última votação do Supremo 
Tribunal Federal. E causou muita dúvida em 
muitas pessoas porque, ao proferir seu voto, o 
ministro Dias Toffoli jogou para cima da Câmara 
dos Deputados a responsabilidade de fazer uma 
lei. 

Então, uma simples análise da nossa 
Constituição, nós somos guiados pela 
Constituição Federal, a nossa República 
Federativa do Brasil, e aqui no estado do 
Espírito Santo, a Constituição Estadual. 

Pois bem, vamos ao que falam alguns 
itens sobre essa votação. O art. 60 da 
Constituição diz que a Constituição poderá ser 
emendada mediante proposta de um terço da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, o 
Presidente da República ou mais da metade das 
Assembleias Legislativas das unidades 
federativas, por maioria simples.  

Então, claro que isso vai passar; um 
terço, já passou; já conseguiu. Mas a questão é: 
será que pode ter uma emenda na Constituição 
sobre esse assunto? Pois bem, no art. 60, que 
ela pode ser emendada, o parágrafo 4º diz: 

 

 Art. 60. (...) 
 
 (...) 
 

 § 4º Não será objeto de 
deliberação a proposta de 
emenda tendente a abolir: 
 

  I -  a forma federativa de Estado; 
 

 Então, nenhuma emenda pode acabar 
com a forma federativa do nosso Estado. Vinte e 
sete estados e um Distrito Federal. Inciso 
segundo: 

 

   II - o voto direto, secreto, 
universal e periódico;  

 

Então, nenhuma emenda pode tirar isso. 
 

  III - a separação dos Poderes; 
 

Apesar de estar na Constituição, a gente 
sabe muito claramente que alguns poderes 

tentam interferir em outros, principalmente no 
Legislativo. O Judiciário às vezes tenta, o 
Executivo tenta, mas nós temos a forma 
tripartite, que é Executivo, Legislativo e o 
Judiciário.  Existe a separação. 
 Porém, aqui no inciso 4.º, é bem claro: 
não pode ser objeto de emenda os direitos e 
garantias individuais. 
 Portanto, há uma dúvida. É uma dúvida 
que existe porque o ministro Lewandowski, no 
seu voto, disse claramente que isso só poderia 
ser mudado por uma nova constituição. Então 
todo cidadão tem direito a ser condenado 
somente quando for trânsito em julgado e nós 
temos três instâncias. Então, somente na última 
instância. 
 Então o que se cria com isso? Até pouco 
tempo atrás, uma instabilidade muito grande no 
Supremo Tribunal Federal. Foi uma votação 
apertada, ficou de seis a cinco. Mas, em decisão 
anterior, levaram para segunda instância. Se, 
daqui a pouco, outro juiz do Supremo se 
aposenta e entra outro com outro pensamento, 
então muda. 
 Então o que a Câmara dos Deputados e o 
Senado vão tentar fazer pode ser não efetivo. 
Temos que discutir essa nova constituição. 
 Eu, deputado Hudson, sou favorável à 
prisão em segunda instância, mas acho que o 
julgamento do Supremo Tribunal Federal é bem 
claro. Tem que esperar ser transitado em 
julgado e, para isso acontecer agora, somente 
uma nova constituição. 
 A nossa Constituição é antiga, a 
Constituição Federal é de 5 de outubro de 1988. 
É uma constituição retrógrada, igual a nossa 
Constituição do estado do Espírito Santo, que foi 
promulgada em 5 de outubro de 89, portanto, 
um ano depois da Constituição Federal. 
 Precisamos mudar essa nova 
constituição federal, acho que já está na hora. 
Quando foi feita, não existiam muitas 
ferramentas que hoje existem para gestores, 
que é gestão. Não existia inovação tecnológica. 
Portanto, uma constituição do século passado, 
já está na hora de mudar. 
 E a Constituição do estado do Espírito 
Santo também. Não queremos o Legislativo... 
Dos três poderes, somos o poder mais forte que 
tem. É o Poder Legislativo. Os deputados podem 
muito bem fazer emenda à Constituição sem 
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sofrer interferência do Executivo ou do 
Judiciário. 
 Então podemos e a nossa Constituição 
tem que ser mudada. Não podemos mudar a 
nossa Constituição porque, primeiro, precisa ter 
uma mudança na Constituição Federal, uma 
nova constituinte. 
 Então, para que esse assunto seja 
debatido e que seja feita a prisão em segunda 
instância... Tive dúvidas, sou médico em 
formação, não sou advogado, mas, entre 
advogados, há dúvida.  

Então, vai que façam um projeto de lei, 
para se passar, vai voltar para o Supremo 
Tribunal Federal e ele pode indicar que não. Ah, 
vão fazer um novo código processual penal. Mas 
se a Constituição é o que você deve seguir, um 
novo código penal, será que vai resolver esse 
assunto? 

Se você está entrando nas cláusulas 
pétreas da Constituição, os direitos individuais, 
o inciso 4.º é bem claro:  

 
§ 4º Não será objeto de 
deliberação a proposta de 
emenda tendente a abolir: 
(...) 
IV - os direitos e garantias 
individuais. 

 
Então é para reflexão de nós todos, e 

devolvo a palavra ao presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o ilustre 
deputado Enivaldo dos Anjos, nosso líder do 
Governo, grande líder que o Governo tem nesta 
Casa. Em tamanho e capacidade também. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, eu, hoje, gostaria de comentar um 
assunto que considero oportuno, que é o 
cinquentenário do Jornal Nacional. 

Acompanhando, como sempre 
acompanhei, o crescimento e a atuação da 
mídia, principalmente no Brasil, entendo que 
esse evento é um evento importante, dado o 
nível de qualidade e de especialidade 
jornalística que o Jornal Nacional imprimiu nas 
faculdades e no nosso país.  

 Concorde ou não, goste ou não, é 
inegável a competência, a capacidade 
profissional. As coberturas dos momentos mais 
importantes da vida nacional e da vida mundial 
têm sido registradas em um jornalismo 
profissional, objetivo e bem fundamentado. 
Tendo a possibilidade de brindar a população 
brasileira com correspondentes em vários países 
do mundo, dando informações precisas e, em 
quase todas as oportunidades, em primeira 
mão, atualizando todos aqueles que apreciam e 
acompanham um jornal com total 
respeitabilidade, com total qualidade 
profissional. Feito por pessoas que são, dentro 
da categoria no Brasil, respeitadas como um dos 
maiores profissionais. Comandado por muito 
tempo pelo Cid Moreira e, agora, comandado 
pelo William Bonner, que é um dos profissionais 
e produtores mais competentes do Brasil.  
 Vejo que alguns setores da política 
brasileira estão no momento se especializando a 
agredir a mídia. Como se ela fosse culpada pelos 
erros que aquelas pessoas que estão criticando 
praticaram.  
 E aí começo a pensar, presidente. Acho 
que é a Globo que está certa. Porque se você 
tem de um lado o presidente da República 
acusando a empresa, do outro lado o ex-
presidente da República, que quando sai do 
presidio a primeira fala que tem é contra a Rede 
Globo. Só posso deduzir que a Rede Globo está 
certa e eles que estão errados. Porque eles 
querem controlar, eles querem impedir que a 
notícia negativa, em face da atuação política 
deles, administrativa, seja publicada, seja 
mostrada para o grande público.  
 Nesse acompanhamento que faço, 
sempre percebo que o jornalismo da Globo dá 
oportunidade de resposta a todas as pessoas. A 
maioria dos casos polêmicos, as pessoas se 
omitem, não se apresentam para responder. 
Sendo que uma das funções públicas de todos 
nós é exatamente prestar contas à população. 
Não é de bom alvitre, não é bem visto, um 
político se esconder de responder à imprensa 
questões relativas a sua atividade. E a pessoa 
pública tem que responder, inclusive, por 
questões pessoais, da família. Compete à 
população ter conhecimento de quem está 
dirigindo o Estado, o país, a nação, o município, 
quem essa pessoa é e como ela está agindo.  
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 Então, não vejo muita lógica nessa 
implicância, que me parece mais um desejo 
ditatorial, de querer dizer que não pode ser 
noticiado na mídia aquilo que a pessoa faz em 
função do mandato público.  
 Estamos conhecendo um país onde os 
políticos estão se mostrando de uma maneira 
complicada. Porque se fala do PT, o pessoal da 
direita, do Bolsonaro, acha que está certo; 
quando fala do Bolsonaro, o pessoal da 
esquerda fala que está certo. E agora os dois 
resolveram falar mal da mídia. Numa total 
demonstração de que isso não é cabível no 
sistema democrático, no sistema de imprensa 
livre. A imprensa tem que ser livre.  
 Até porque nem o presidente Lula seria 
ninguém se não fossem as benesses de matérias 
positivas publicadas pela imprensa; como o 
capitão Bolsonaro, que jamais seria presidente 
da República se não fosse através da mídia. Que 
seja mídia até de rede social, mas é aquele 
hábito, o político, quando a notícia é positiva, 
ele fica só sorrisos; quando a notícia é negativa, 
ele se irrita e se rebela quanto àquela 
divulgação. 
 Eu quero neste momento de cinquenta 
anos de jornalismo, mais forte, porque todas as 
redes de televisão têm jornalismo, mas é 
inegável que o jornalismo do Jornal Nacional é o 
mais atuante. É um jornal que todas as pessoas, 
as famílias esperam o horário para ele 
acontecer. É onde os empresários, os 
comerciantes, todo mundo se baseia para ter 
informações até para suas atividades 
profissionais. Para saber preço de café, para 
saber preço de mercadoria, para poder ter 
conhecimento de tempo.  
 Hoje o Jornal Nacional é uma rede que 
atinge mais de cem por cento, quase cem por 
cento do Brasil. Tem uma audiência de mais de 
oitenta por cento, dando no Ibope, 
tranquilamente, quarenta, quarenta e cinco, 
competindo com as novelas da Globo, que 
também são assuntos que são levados em alto 
nível de audiência. Mostrando claramente que o 
Brasil vive com essas informações e se 
administra com essas informações. 
 Questionar que às vezes há um exagero 
daqui ou dali, é até possível que se ache motivo 
para se reclamar, mas acontece que nada é 
divulgado sem dar oportunidade a quem foi 

atingido se defender. E nós precisamos 
aprender que quem não quer ter a sua vida, não 
quer dar satisfação pública, não deve entrar 
para a política. 
 A política é para quem aguenta. É para 
quem tem coragem de prestar contas. É para 
quem tem coragem de enfrentar e discutir os 
problemas e não aqueles que gostam só de ser 
laureados, exaltados para poder surfar na onda 
positiva. Então, eu acho que nós vivemos um 
momento difícil em que o Brasil está se 
dividindo ou está tentando se dividir entre 
radicais de direita e radicais de esquerda.  
 E todos esses dois extremos são 
perigosos para um país, porque o mundo está 
mostrando isso. Onde há radicalismo não tem 
desenvolvimento, não tem segurança pública, 
não tem tranquilidade. Acabamos de ver isso no 
Chile, acabamos de ver isso na Bolívia. E as 
autoridades constituídas não podem chamar 
ninguém para a briga, não podem provocar 
briga, não podem exaltar confusão como 
solução para governar uma nação.  
 O presidente de um país tem que ter 
estatura política para conciliar, para administrar e 
conduzir o povo de maneira igual. Não separando 
os que são a favor e os que são contra, mas de 
maneira uníssona, de maneira a garantir o direito 
de ir e vir, o direito de desenvolvimento. A 
garantir a tranquilidade do país.  

 Porque nada vale a pena, como 
aconteceu no Chile que, até recentemente era 
exaltado como uma economia crescente. Hoje o 
Chile está de cabeça para baixo. Tiveram que 
adiar uma decisão da Copa Libertadores da 
América no país por não ter condições de 
receber um evento. Isso mostra claramente que 
a instabilidade hoje, a população não quer mais 
saber de extrema direita, não quer saber de 
extrema esquerda, não quer saber de partido 
político, não quer saber de ídolo. 
 O que a população do mundo quer é paz, 
é desenvolvimento, é tranquilidade, é respeito 
ao direito à liberdade. E isso é negado a nós do 
mundo pelos ídolos, por aqueles que se 
intitulam: eu sou o rei, eu sou a solução. E nós 
sabemos que nenhum ser humano, depois de 
Jesus, consegue ser solução nesse mundo de 
meu Deus.  

Então, eu vim aqui hoje manifestar a 
minha preocupação com essa situação dessa 
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vaidade exagerada da política tentando passar 
por cima do interesse coletivo, que são os 
pobres, que são os necessitados, que são 
aqueles que querem estudar e não têm 
faculdade, são aqueles que precisam trabalhar e 
não têm emprego. Esses, sim, estão procurando 
um ídolo, mas um ídolo não que pense 
individualmente, ou que pense que ele sozinho 
tem a capacidade de resolver o problema, mas 
uma liderança, como foi a liderança de Jesus, 
que trouxe todos da miséria, da dificuldade, da 
opressão para o caminho da paz, da harmonia e 
do amor. 

 
O SR. PRESIDENTE − (ADILSON 

ESPINDULA − PTB) −  Quero, em nome de todos 
os pares que compõem este Poder Legislativo 
Estadual, agradecer a todas as pessoas que 
acompanharam em suas casas pela TV 
Assembleia esta sessão ordinária, o nosso muito 
obrigado. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
comunico que a pauta da próxima sessão 
ordinária será a mesma, exceto as matérias 
votadas na sessão de hoje, e mais: discussão 
única, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
n.º 926/2019; e convido os senhores deputados 
e as senhoras deputadas para a próxima, que 
será: especial, hoje, às 19h, para debater sobre 
as ações sociais realizadas pelos obreiros da 
Universal do Espírito Santo, conforme 
requerimento do deputado Pr. Marcos Mansur, 
aprovado em Plenário.  

Está encerrada a sessão. 

 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será especial, hoje, às 
19h, conforme requerimento do 
senhor deputado Pr. Marcos 
Mansur, aprovado em plenário, 
para debater as ações sociais 
realizadas pelos obreiros da 
Universal do Espírito Santo, 
Expediente: o que ocorrer, e 
comunicamos que haverá sessão 
ordinária dia 13 de novembro de 
2019, cuja Ordem do Dia é a 
seguinte:  Discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 

87/2019; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 618/2019; Discussão 
única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 
56/2019; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 926/2019 e discussão 
especial, em 3.ª sessão, 
do Projeto de Lei nº 786/2019)  

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

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

 
 

 
DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ESPECIAL, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 
  ÀS DEZENOVE HORAS E DEZ MINUTOS, 
O SENHOR DEPUTADO PR. MARCOS MANSUR 
OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (JORGE LUIZ 
PONTINI CARRETTA) - Senhoras e senhores, 
senhor deputado proponente Marcos Mansur, 
convidados e telespectadores da TV Assembleia, 
boa noite. 
 Convido para compor a Mesa o 
proponente desta sessão, senhor deputado 
Marcos Mansur; convido o pastor Ricardo 
Fonseca; pastor Francisco Arimatéia; bispo 
Francisco Silva; representando a Cadeeso, 
pastor Antônio Gutemberg; pastor José 
Raimundo de Oliveira, da Igreja Universal; 
pastor Ismael Ramos, da Unigrejas; pastor 
Juarez Serra, do grupo Evangelização; pastor 
Marcelino Moraes, da Universal das Forças 
Policiais; pastor Taylan Nobre, da Força Jovem 
Universal; pastor Luiz Carlos Menezes, 
representante do grupo Resgate e pastor 
Ricardo Lima, do grupo Saúde Universal.  
 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 
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Informo que esta sessão está sendo 
transmitida ao vivo pela TV Assembleia, nos 
canais abertos e digitais, YouTube e Facebook. 

As fotos do evento estarão disponíveis a 
partir de amanhã, no site da Assembleia 
Legislativa, que, com satisfação, recebe todos 
para a sessão especial alusiva às ações sociais 
realizadas pelos obreiros da Igreja Universal no 
Espírito Santo. 

Neste instante, o senhor deputado Pr. 
Marcos Mansur procederá a abertura desta 
sessão especial, conforme é regimental. (Pausa)  

Convido, para compor a Mesa, o pastor 
Jossivan Souza, do Projeto Socioeducativo e 
Sócio Abrigo. 

 
(Toma assento à Mesa o referido 

convidado) 
 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Invocando a proteção do 
Senhor, nosso Deus, eu quero declarar aberta a 
nossa sessão especial, e quero saudar a cada um 
dos irmãos e das irmãs, dos amigos e das 
amigas, que se fazem presentes aqui conosco. E, 
também, os nossos queridos telespectadores da 
nossa TV Ales, com a paz do nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo. Amém? 

Estamos muito felizes, muito alegres por 
poder recebê-los aqui, porque entendemos que, 
homenageando a cada um dos senhores e das 
senhoras, nós estamos louvando, bendizendo e 
engrandecendo o nome do Deus ao qual nós 
servimos. E estamos aqui para fazer desta forma 
e desta maneira. 

Quero convidá-los a que nos coloquemos 
em pé, para que possamos fazer, 
primeiramente, a leitura de um texto da Palavra 
do Senhor nosso Deus, que se encontra na carta 
que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, 
no capítulo três, versos treze e quatorze, onde 
nós temos assim:  

 
Irmãos, não acho que eu já tenha 
alcançado o prêmio. Mas uma 
coisa eu faço: esqueço-me do que 
fica para trás, e avanço para o 
que está na frente. Lanço-me em 
direção à meta, em vista do 
prêmio do alto, que Deus nos 
chama a receber em Jesus Cristo.  

 
Amém? 
Eu quero aproveitar que vocês estão em 

pé, e declarar, e considerar como lida e 
aprovada a ata da sessão anterior, que tivemos 
nesta tarde, aqui dentro deste Plenário. Porque 
nós estamos aqui, embora numa homenagem, 
estamos numa sessão oficial desta Casa, 
registrados nos anais, também, daqui.  

Bom, podemos nos assentar neste 
momento.  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (JORGE LUIZ 

PONTINI CARRETA) - Todos são convidados, em 
atitude de respeito, para a execução do Hino 
Nacional. 

 
(É executado o Hino Nacional) 

 
Convido para compor a Mesa de honra o 

bispo Oliveira. Também para compor a Mesa de 
honra, o pastor Rogério Rossetti. (Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
Senhoras e senhores, a partir deste 

momento, o senhor deputado Pr. Marcos 
Mansur assume o comando desta sessão 
especial. 
 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Podem, por favor, assentar-
se. 

Nós queremos, com muita alegria, 
convidar, neste momento, a cantora Paula 
Vitória dos Santos, que vai estar adorando a 
Deus, juntamente conosco, com uma canção de 
louvor ao nome do Senhor. (Pausa)  
 
 A SR.ª PAULA VITÓRIA DOS SANTOS - 
Convido todos a ficar de pé para cantar juntos 
esta música. 

 
(É entoado o louvor) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Amém! Vamos ouvir mais 
uma canção! 
 
  (É feita a apresentação) 
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O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Muito obrigado, Paula!  

Podemos nos assentar neste momento.  
Vamos ter, também, a apresentação de 

um vídeo, com um grupo de pastores da Igreja 
Universal que está homenageando cada um de 
vocês, aqui presentes nesta noite.  

Vamos ao vídeo. (Pausa) 
 

(É exibido o vídeo) 
 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Quero, neste momento, usar 
da tribuna, de onde os outros oradores depois 
estarão aqui também fazendo, e dizer da minha 
emoção, primeiramente, da minha alegria e da 
minha gratidão a Deus em poder estar aqui, 
dentro deste recinto, deste lugar, onde debates 
profundos e, às vezes, acalorados até demais 
acontecem, cada um com seus pontos de vistas 
sobre os mais diversos temas. Mas são 
momentos como este, em que estamos aqui, 
nesta noite, que justificam a minha estadia e a 
minha passagem por esta Casa de Leis como 
deputado estadual. É num momento como este 
que eu entendo o que Deus falou através de 
Mardoqueu para Ester, dizendo para ela que 
você está aí exatamente para momentos como 
este, para situações como estas.  

Tudo bem que aqui eu voto leis, eu 
apresento leis, projetos de leis, indicações; 
preocupamo-nos com as questões sociais e 
políticas do Estado do Espírito Santo. Mas, para 
mim, Pr. Marcos Mansur, é uma extensão do 
meu ministério estar aqui como deputado no 
terceiro mandato, e podendo, em uma noite 
emocionante como esta, transformar este lugar 
em um lugar de adoração, em um lugar de 
glorificação, em um lugar de magnificação e de 
exaltação do nome do Senhor nosso Deus e 
nosso Pai.  

Eu louvo a Ele por este momento, 
porque é isso que justifica o nosso trabalho aqui 
na face desta Terra. Eu estou aqui com uma 
missão, que é representar o Reino de Deus; eu 
estou aqui com uma incumbência da parte de 
Deus. E, nesta noite, vocês me ajudam, vocês 
estão aqui corroborando comigo para que esta 
missão possa ser cumprida e possa ser realizada 
para a honra e a glória do nome do Senhor.  

Repito aqui e digo novamente: vocês são 
apenas um pretexto. Vocês são apenas um 

pretexto. Os obreiros da Igreja Universal do 
Reino de Deus, que estão sendo aqui 
homenageados nesta noite, são apenas um 
pretexto para a gente homenagear aquele para 
quem, de fato, trabalhamos, que é o nosso Rei 
dos Reis, o nosso Senhor dos Senhores. Louvado 
seja o nome Dele. 

E aí, queridos e queridas, vocês estão tão 
lindos nesta noite, estão tão bonitos. Não sou 
de achar homem bonito, não, mas os homens 
estão alinhados nesta noite aqui, e as mulheres 
estão bonitas, bem vestidas, bem trajadas. Coisa 
linda, coisa de Deus, coisa que Deus merece 
para honra e glória do nome Dele.  

A gente fica feliz em poder mostrar para 
toda a sociedade capixaba, para todo o mundo, 
porque aqui também está ao vivo pela internet, 
aquilo que o povo de Deus faz.  

E a nossa intenção aqui, queridos bispos, 
e quero aqui saudá-los de maneira muito 
especial - o bispo Oliveira, o bispo Francisco 
Silva, o pastor Rogério Rossetti, o pastor 
Ricardo, e todos vocês que estão fazendo parte 
aqui, os demais pastores que estão presentes. A 
nossa intenção é exatamente essa, mostrar para 
o mundo aquilo que fazemos para Deus e aquilo 
que o nosso Deus merece que façamos e que 
realizemos para Ele. Porque a Igreja do Senhor 
Jesus realiza um trabalho, no mundo, que 
Governo nenhum consegue fazer. A Igreja do 
Senhor Jesus, aliás, é importante que a gente 
diga isso, é a maior e a mais importante 
instituição que existe sobre a face da Terra. O 
mundo só existe, hoje, ainda, o planeta, com 
todos os seus problemas, com todas as 
dificuldades que enfrentamos com os quase oito 
bilhões de habitantes, por causa da Igreja, que 
está presente nele, e o Espírito Santo que atua 
através da Igreja, através da minha vida, através 
da sua vida e através das nossas vidas, porque 
somos o sal desta terra, somos a luz deste 
mundo; e o Senhor Jesus disse bem 
categoricamente para nós acerca disso. 

Mas é importante que o mundo saiba 
que a Igreja faz o que Governo nenhum 
consegue realizar. A Igreja faz um trabalho 
espiritual, um trabalho de restauração do 
homem, um trabalho de cura do homem, um 
trabalho de ressignificação do homem, que 
nenhuma outra instituição civil, militar ou 
política consegue fazer. Só a Igreja faz porque 
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ela tem o poder de Deus na vida dela através do 
Espírito Santo. A Igreja trabalha a restauração 
do indivíduo, espiritualmente falando, a Igreja 
trabalha a restauração do casamento do 
indivíduo, a Igreja trabalha a restauração da 
família do indivíduo. E isso, Governo nenhum 
consegue fazer. Nenhuma outra instituição ou 
agremiação humana consegue fazer. Mas não 
para aí o trabalho da Igreja, porque aprendemos 
com Jesus. Jesus não somente pregava, mas 
praticava e exercia o que gosto de chamar de 
Evangelho integral, que é assistir o ser humano 
em todas as esferas das suas necessidades. 
Jesus atendia o homem em seu espírito, Jesus 
atendia o homem na sua alma e Jesus atendia 
também às necessidades físicas do corpo do 
homem. É por isso que Ele salvava; é por isso 
que Ele curava qualquer enfermidade; é por isso 
que Ele ia até mais além, Ele ressuscitava; e é 
por isso que Ele, inclusive, multiplicava pão e 
matava a fome das pessoas. 
 Evangelho integral é a missão da igreja. A 
igreja vai nos becos, nos morros, nos valados, 
nos lugares onde a polícia não entra. A igreja 
está presente lá. A igreja vai.  

E louvo a Deus porque aqui estamos, 
com muita pertinência e com muito 
merecimento, homenageando os obreiros da 
Igreja Universal do reino de Deus; obreiros e 
obreiras. 

Homens, mulheres e jovens - porque os 
jovens também estão dentro dessa pegada - que 
abrem mão das suas próprias vidas, que 
entendem o modelo, a referência, o paradigma 
de Jesus, quando Ele fala, em Marcos, capítulo 
10, verso 45, assim: Porque o Filho do homem não 
veio para ser servido, mas Ele veio para servir e 
entregar a sua vida em favor de muitos. 

Então este é o trabalho que estamos aqui 
homenageando de vocês, esta noite. Homens, 
mulheres, jovens, voluntários movidos única e 
exclusivamente pela paixão e pelo amor que 

sentem por Jesus Cristo. Porque quando a gente 
ama Jesus, a gente passa também a amar as 
pessoas. 

Quando a gente ama, de fato e de 
verdade, Jesus, a gente passa também a se 

importar, assim como Jesus se importava e se 
importa, com as pessoas, principalmente com 
aqueles para os quais Ele veio. 

Como Ele disse no evangelho de Lucas, 
capítulo 4, a partir do verso 10 - Ele deixa bem 

claro: Porque o Espírito Santo de Deus me ungiu 
e está sobre mim para dar vistas aos cegos, para 
por em liberdade os cativos e os oprimidos, para 
curar, para restaurar, para pregar o ano 
aceitável do Senhor. E Ele mesmo disse: Eu não 
vim para os sãos, mas para os doentes, para os 
necessitados, para os carentes, para aqueles 
que precisam. 

Então o ministério que estamos aqui 
homenageando nesta noite - é ministério, isso é 
ministério - não é para qualquer um. Porque é 
fácil sentar à mesa que tem churrasco; é fácil 
sentar à mesa que tem lagosta, camarão e 
moqueca capixaba; é fácil. Difícil é fazer o que 
vocês fazem; difícil é estender a mão para quem 
está jogado na sarjeta; difícil é ir atrás de quem 
está sendo consumido pelas drogas; difícil é 
abraçar e levantar alguém que está caído, 
precisando daquele braço, daquela mão 
estendida para ser salvo do inferno e da morte. 

Então, é nesse sentido que me 
emociono; e me alegro em poder estar com 
vocês aqui esta noite e agradecer o nome do 
meu Deus, e mais uma vez dizer: Senhor, muito 
obrigado, porque o Teu nome está sendo 
exaltado através dessas pessoas! Através desses 
homens, dessas mulheres, desses jovens, de 
cada um dos senhores e das senhoras, de cada 
um de vocês que têm aberto mão das vossas 
próprias vidas, do vosso próprio conforto, sem 
querer nada em troca, somente entendendo e 
cumprindo o ide de Jesus. E cumprindo aquilo 
que Jesus falou, que melhor coisa é dar do que 
receber. Aquilo que de graça recebemos, de 
graça nós também estamos repassando a 
benção que recebemos um dia da parte dele.  

Que Deus abençoe vocês. (Palmas) 
Que o vosso trabalho não se esmoreça. 

Que vocês não desistam dessa pegada. Que não 
parem por causa das críticas. Que não recuem 
por causa das perseguições. Porque trabalhar 
para Jesus não é fácil! Temos muitos motivos 
humanos para a gente abandonar a nossa 
missão no meio da jornada e no meio da 
caminhada. A minha palavra final para vocês é 
essa: não parem! Continuem, continuem. 
Porque vocês não trabalham para o Governo, 
vocês não trabalham para os pastores, vocês 
não trabalham para os bispos, vocês não 
trabalham para a Igreja Universal, embora vocês 
sejam da Igreja Universal, mas vocês trabalham 
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para um reino muito maior. Vocês trabalham 
para o rei dos reis, para o senhor dos senhores. 
Trabalham para Jesus. O trabalho de vocês está 
sendo para ele. Amém! 

Às vezes um trabalho que... Por isso que 
me alegro. Talvez vocês nunca tenham sido 
reconhecidos da maneira como estão sendo 
aqui nesta noite, dentro desta Casa de Leis, na 
Casa máxima de leis do estado do Espírito 
Santo. Mas não tem problema, queridos e 
queridas. Sempre tenham isso na cabeça de 
vocês e no coração. Não importa se as pessoas 
veem ou não veem o trabalho. Não importa se 
as pessoas valorizam ou não valorizam o 
trabalho de vocês. Não importa se elas 
reconhecem ou não reconhecem o trabalho de 
vocês. Importa que tudo está sendo registrado e 
anotado no livro da vida. Cada um de nós tem 
um livro diante de Deus, onde é registrado tudo 
que fazemos para Ele. E Ele é quem dá a paga, o 
retorno e o galardão. É ele quem dá para nós. 
Está bom? 

Termino as minhas palavras deixando 
para vocês o que está escrito na Primeira Carta 
de Paulo aos Coríntios, 15, verso 58. 

 

Portanto, meus amados irmãos - 
e aqui eu, sem medo de ferir a 
palavra, coloco irmãs também -, 
sede firmes e constantes, sempre 
abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que o vosso trabalho 
não é vão no Senhor. 

 

Amém? 
E aí quero, concluindo de fato, convidar 

aqui o bispo Oliveira para estar comigo. O 
bispo estará aqui comigo para receber 
oficialmente. Para vocês entenderem - ficará 
aqui ao meu lado o bispo -, nós fizemos a 
proposição de uma lei. Vocês agora são 
importantes.  Olha bem! O Projeto de Lei n.º 
10.973/2019, que institui, olha bem, o Dia 
Estadual do Obreiro Universal no Estado do 
Espírito Santo. (Palmas) 

Vocês agora têm uma lei nesta Casa, 
vocês são reconhecidos por lei, vocês não são 
mais anônimos, mas agora vocês têm um 
trabalho reconhecido por lei aqui nesta Casa.  

Diz assim: 
 

“Dia Estadual do Obreiro 
Universal” no âmbito do Estado 

do Espírito Santo, promovido pela 
Igreja Universal do Reino de Deus, 
o qual passará a constar no 
calendário do Estado. 

  
Art. 2º - O “Dia Estadual do 
Obreiro Universal” será 
celebrado, anualmente, no 
terceiro domingo do mês de 
agosto. 

 
Todo terceiro domingo do mês de agosto 

vocês podem comer um churrasco, podem fazer 
um almoço bacana, um jantar, porque vai ser o 
dia de vocês.  

 
A presente Lei entra em vigor na 

data da sua publicação. 
  

 E esta lei foi publicada no Diário Oficial 
do Estado do Espírito Santo no dia 4 de 
novembro, hoje é dia 12. Então, esta lei já está 
em vigor, assinada pelo governador do Estado 
do Espírito Santo, pelo presidente desta Casa e 
pelo deputado Marcos Mansur, Pr. Marcos 
Mansur, que sou o proponente desta lei.  
 Eu quero passar a lei às mãos da Igreja 
Universal, às mãos dos obreiros, na pessoa do 
bispo Oliveira, que aqui está presente nesta 
noite representando também o bispo Rafael 
Cavina, que por um motivo de reunião estaria 
aqui, talvez ele chegue ainda, mas ele ficou 
preso em uma reunião de conferência de vídeo, 
inclusive em nível nacional, e por isso não pôde 
estar. 
 Mas eu passo - nós vamos bater uma 
foto ali - às mãos do nosso querido bispo 
Oliveira esta lei que já está em vigor e é algo 
que muito gratificou meu coração e alegrou a 
minha vida. Passar para vocês essa singela 
homenagem e esse singelo reconhecimento de 
dizer que vocês são muito importantes.  
 

(O senhor deputado Pr. Marcos 
Mansur presta a homenagem) 

 

 Podemos nos assentar. Neste momento, 
nós vamos também ouvir alguns oradores que 
estão compondo a Mesa conosco e farão uso da 
palavra em nome da Igreja Universal.   
 Quero convidar para subir à tribuna o 
bispo Francisco Silva para fazer o uso nesta hora 
da palavra. Pode subir à tribuna. 
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 O SR. FRANCISCO SILVA - Boa noite a 
todos. Eu quero agradecer a todos os presentes, 
ao senhor deputado, a todos que estão à Mesa, 
a todos os obreiros, os pastores, os grupos. 
Nosso objetivo desta noite é justamente poder 
ver a importância do obreiro, do servo de Deus. 
Porque a intenção dos obreiros é de ganhar 
almas, de servir a Deus. E é uma alegria muito 
grande para nós, bispos e pastores, podermos 
estar aqui junto com todos vocês, porque a 
gente tem acompanhado o dia a dia dos 
obreiros na evangelização, nas visitas que têm 
sido feitas nos hospitais, acompanhando as 
pessoas no dia a dia e vendo a mudança, a 
transformação, a felicidade dessas pessoas, 
então isso nos alegra. 
 Então, é um prazer muito grande poder 
estar aqui, não somente com todos que estão à 
Mesa, como também com todos os obreiros e 
você, que está nos assistindo que, de repente, 
está aflito, está desesperado, está cansado de 
tanto chorar, de tanto sofrer. Assim como um 
dia muitos de nós, pastores, bispos, até 
obreiros, um dia nós, também, antes de 
conhecer esse Deus maravilhoso, a gente era 
também uma pessoa triste, angustiada, mas no 
momento em que a gente passou a conhecer 
esse Deus vivo, ele mudou a nossa vida. Então, 
você que está aflito, desesperado, para você 
tem jeito, tem solução! Existe um Deus que ama 
você, quer, pode e está disposto a fazer de você 
uma pessoa feliz. Basta que você venha se voltar 
para Ele de todo o coração. Está certo?  

Eu quero agradecer a todos, mais uma 
vez! Boa noite! (Palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE − (PR. MARCOS 
MANSUR − PSDB) - Muito obrigado, bispo 
Francisco. 

Nós vamos franquear a palavra ao pastor 
Francisco Arimatéia, que fará também uma 
palavra de saudação aos homenageados. 

 
O SR. FRANCISCO ARIMATÉIA - Boa 

noite, pessoal! Que seja a noite mais feliz da 
vida de vocês! 

Eu sei o quanto é difícil se manter como 
obreiro, porque o obreiro ajuda as pessoas de 
madrugada, não tem hora, não tem dia, não 
tem um momento, às vezes ele deixa de 
passear, de sair, do seu lazer para poder servir 
as pessoas que estão sofrendo. 

Então, parabéns por este estado e 
parabéns, também, pelo nosso deputado que 
fez esta lei - a partir de agora é uma lei - e você 
merece muito mais do que isso. Eu fui obreiro, 
eu sei que, muitas das vezes, a luta é muito 
grande para você se manter. O difícil não é você 
entrar, o difícil é você permanecer. Às vezes, 
você passa por cada momento, que as pessoas 
falam que você não é de Deus, que as pessoas 
falam que você é mole, mas vocês não são nada 
disso não. Vocês são uma benção! 

Que Deus abençoe a todos vocês e que 
vocês sejam obreiros aprovados todos os dias da 
sua vida! Que vocês sejam obreiros aprovados 
para honra e glória do Senhor Jesus! 

O que nos mantém de pé é a humildade, 
a simplicidade. Se você for humilde, simples, 
você sempre vai estar de pé, porque Deus é com 
aqueles que são humildes, que são simples. 

Eu estou de pé, eu sirvo a Deus há trinta 
e quatro anos e nunca me orgulhei com nada, 
sempre fui humilde diante dos obreiros, do 
povo e diante do meu Deus! É como diz o Hino 
Nacional, verás que os filhos seus não fogem da 
luta! Não fogem da luta! Deus é com vocês! Não 
importa que outras pessoas digam que Deus 
não é, porque Deus é com vocês! 

O que você passar, é porque Deus, lá na 
frente, quer fazer coisas grandes na sua vida. 
Quando um servo de Deus, eu creio que aqui o 
Pr. Marcos, o senhor já passou muitas lutas, não 
é pastor? Talvez o senhor nem pensava em estar 
aqui um dia fazendo esta lei, mas Deus preparou 
tudo isso para honra e glória do Senhor Jesus. 

Um abraço! Que Deus abençoe! Eu até ia 
pedir a você, não pode cantar não, um pedacinho 
da canção do obreiro aprovado? Sabe não? Não 
tem o tecladista, não? (Pausa) Ah, depois vai 
cantar! Tá bom! 

Um abraço! Jesus ama vocês!  
Calma! Calma! Alguns aqui eu já trabalhei. 

A obreira aqui, a dona Ruth, o seu Edson, o seu 
Júlio, que está lá em cima, vocês são um 

espetáculo, vocês são maravilhosos! Quantas 
vezes eu precisei do filho do pastor Joel, o filho 
do pastor Devanir, e quantas vezes eu passei 
por luta e vocês me ajudaram! Um abraço! Jesus 
ama vocês e eu também!  

Deputado, eu quero agradecer ao senhor 
de todo o meu coração, porque o senhor é um 
grande homem de Deus e as suas palavras em 
cima dessa tribuna foram palavras sábias que 
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alegraram o céu e a terra, em nome de Jesus. 
(Palmas) 
 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Graças a Deus! 

Nós vamos dar prosseguimento.  
Estaremos ouvindo o pastor Ricardo 

Fonseca, também trazendo a sua saudação. 
 
O SR. RICARDO FONSECA - Me dirijo à 

Mesa dando boa noite ao bispo Oliveira, ao 
proponente desta lei, deputado estadual 
Marcos Mansur, e, em seu nome, à toda a 
Mesa, a todos os obreiros e obreiras, amigos e 
familiares.  

É uma honra estar aqui, porque quando 
eu cheguei à Igreja Universal, em 84, fui 
recebido pelos obreiros. Os obreiros são os 
guerreiros, os soldados. São os que recebem as 
pessoas aflitas, amarguradas, deprimidas, 
desenganadas. E os obreiros, então, com amor, 
dedicação, com carinho, ajudam através da 
Palavra de fé, dando amor através de oração, 
aconselhando a mudar a história daquela 
pessoa. Como um dia eu cheguei, um dia vocês 
chegaram também! Vocês são guerreiros, vocês 
têm valor! Vocês, obreiros, são a coluna, a 
coluna da instituição.  

Então, eu quero agradecer a todos vocês, 
de coração. Continuem na fé, permaneçam 
lutando, permaneçam com o Senhor Jesus, pois 
o nosso objetivo é almas. 

Muitos de vocês trabalham na ação 
social, fazendo trabalhos árduos. Muitos de 
vocês estão lá na cracolândia, estão nos 
presídios e estão por esse estado afora levando 
uma palavra de fé e de amor para os 
necessitados, fazendo trabalho social. Não 
importa o tempo, vocês são os obreiros 
aprovados.  

Então, quero parabenizar todos vocês. 
Que Deus abençoe abundantemente a vida de 
vocês e de todas as suas famílias. Fica esse 
agradecimento. Vocês têm valor, vocês são 
ungidos, os escolhidos de Deus. Amém? 

Agradeço a oportunidade e que Deus 
abençoe a todos! (Palmas) 
 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Neste momento eu quero 
também convidar o pastor Nilton, o pastor 

Romero e o pastor Joel para estarem conosco 
aqui na nossa Mesa, compondo a plataforma 
aqui com a gente, por favor.  

 
(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 
 
Quero também franquear a palavra para 

o meu amigo, nosso amigo, pastor Rogério 
Rossetti, para a sua saudação também. 
 

O SR. ROGÉRIO ROSSETTI - Boa noite a 
todos. Primeiramente eu quero agradecer a 
Deus por esta oportunidade. Que toda honra, 
toda glória seja dada a Ele por hoje a gente estar 
aqui nesta noite. 

Quero aqui, em nome da minha esposa 
Patrícia que está ali no canto sentada, 
cumprimentar todas as mulheres que estão 
aqui; em nome do meu amigo pastor Marcelino, 
cumprimentar todos os homens que aqui estão. 

Agradecer, deputado Marcos Mansur, 
por essa lei, esse reconhecimento aqui no 
estado do Espírito Santo, que tudo que a gente 
faz, tudo o que a gente pratica é para glória do 
Espírito Santo. 

Cumprimentar o pastor Gutemberg que 
tem nos ajudado, é um amigo de pastores de 
outras denominações, como nosso amigo que 
está ali, que vem fazer um trabalho junto com 
pastor Ismael, pastor Ricardo que vem fazendo 
um trabalho na Unigrejas, um trabalho bem 
reconhecido aí. 

Cumprimentar o nosso amigo que está 
ali no cantinho, quietinho, o coronel Ferrari que 
é um amigo nosso, um amigo da UFP, não é 
pastor Marcelino? Que está aí nos ajudando, 
abrindo muitas portas e vendo esse trabalho 
mais próximo, que é esse trabalho da instituição 
Igreja Universal. 

Eu escrevi aqui um texto pequeno, 
poucas linhas.  

Não tem como evitar que a igreja 
participe da sociedade, pois a igreja é uma 
célula da sociedade tão importante como a 
família. Assim como a família estruturada 
contribui na sociedade, a Igreja com seu 
trabalho social contribui também com a 
sociedade, pois a Igreja obedece a um dos 
maiores mandamentos do Senhor Jesus que é: 
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como 
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está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, 
versículo 39. E quem ajuda a Igreja a cumprir 
esse mandamento são vocês obreiros e 
obreiras.   

Por esse motivo, separamos este dia de 
homenagearmos e de agradecermos a cada um 
de vocês com o seu testemunho, trabalho 
através de cada grupo que vem obedecendo a 
esse mandamento. Que Deus abençoe a todos 
vocês, vamos em frente, estamos na fé e 
grandes coisas estão por vir. Deus abençoe 
vocês! 

 
O SR. PRESIDENTE - (PR.  MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Nós queremos também 
convidar para compor conosco aqui na 
plataforma o obreiro Antônio Silva de Oliveira, 
que lidera e representa o grupo Calebe. Por 
favor, venha estar conosco aqui. 

 
(Toma assento à Mesa o referido 

convidado) 
 
Neste instante vamos ouvir a Paula 

louvar ao nosso Deus com mais uma canção, a 
pedido do pastor Francisco e, agora, também, a 
pedido do bispo Oliveira, que vai fazer o uso da 
palavra daqui a pouco. 

 

(É entoada a música pela 
cantora) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Podemos assentar 
novamente.  

Agora, com muita alegria, a gente quer 
passar a palavra e ouvir nosso querido bispo 
Oliveira, que estará trazendo também uma 
palavra a todos nós neste momento.  

Com a palavra o bispo Oliveira.  
 

O SR. OLIVEIRA - Boa noite a todos!  
 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) -  Bispo Oliveira, antes de o 
senhor começar a palavra, queremos convidar 
também o pastor Gledson para estar conosco 
aqui também, representando o grupo Última 
Pedra.  

Gledson. Por favor, pastor. (Pausa) 
 

(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 Bispo Oliveira com a palavra.  
 

O SR. OLIVEIRA - Boa noite a todos que 
compõem a Mesa; ao deputado Marcos Mansur 
que, usado por Deus, deu a oportunidade que 
todos os obreiros do estado do Espírito Santo 
viessem ser homenageados.  

Eu queria começar a minha fala nesta 
noite trazendo um versículo da Bíblia que essa 
semana li, algo que traz o começo, o meio e o 
fim daqueles que servem a Deus como membro, 
como obreiro, como pastor, como bispo, como 
um cristão que vive a fé, que tem objetivo de 
um dia poder estar junto com Deus. Lá no livro 
de João, no capítulo 3, versículo 27, olha o que 
Deus fala: O homem não pode receber coisa 
alguma se do céu não lhe for dado.  

1988, chegando eu na Igreja Universal do 
Reino de Deus, eu encontrei uma obreira e essa 
obreira foi a pessoa que trouxe até mim a 
primeira palavra para que eu pudesse acreditar 
em Deus. Foi uma obreira que me recebeu, foi 
uma obreira que me trouxe a palavra de Deus.  
 Os anos se passaram, de 88 para cá são 
trinta e um anos, e nós estamos aqui, mais uma 
vez, diante dos obreiros. 
 Olha o papel importante, fundamental 
dos obreiros dentro da igreja! Nós temos hoje o 
FJU, nós temos hoje o EVG, Calebe, UFP, UNP, a 
EBI, vários grupos. Nós temos vários grupos 
dentro da igreja hoje. Que é a coluna, que é a 
base da igreja, que são formados pelos obreiros. 
Os obreiros não só são uma coluna da igreja, 
mas também a coluna desses grupos. 
 Eu queria que cada obreiro que está nos 
assistindo agora, através da TV Assembleia, que 
não pôde estar aqui, os obreiros que estão aqui 
nesta noite presentes, acreditem, creiam na 
importância do seu trabalho dentro da igreja.  
 Um dia na semana, dois dias na semana, 
o dia que você, de forma voluntária, com amor, 
com paixão dentro do seu coração pelas almas, 
você pode acreditar que Deus conta contigo. Ele 
conta com você. Ele conta com esse trabalho 
voluntário, Ele conta com esse trabalho 
espontâneo de vocês, de ir à comunidade, de ir 
aos hospitais, de bater de porta em porta, de 
fazer o trabalho do FJU nos sábados à tarde, de 
fazer o trabalho do EVG através dos Anjos da 
Madrugada, de fazer o trabalho, no domingo 
pela manhã, dando o melhor na hora de servir a 
Santa Ceia, na hora de receber os membros na 
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entrada da igreja, sempre com um sorriso 
estampado no seu rosto. Embora tenham seus 
problemas como todos têm, mas ali você deixa 
de lado os seus problemas, deixa de lado as suas 
lutas para poder enfrentar as lutas do povo que 
está chegando. Pessoas que Deus confiou a você 
para poder cuidar.  
 Vem em minha memória agora, quando 
Samuel foi à casa de Jessé, e chegando à casa de 
Jessé, ele foi com a missão de ungir o rei de 
Israel, que Deus assim mandou. E ali ele 
encontrou vários filhos de Jessé. Quando faltava 
um filho, o profeta Samuel disse assim: Não 
vamos nos sentar à mesa enquanto ele não 
chegar. E chegou ali um garoto franzino, magro, 
mas era um homem de Deus, que era Davi. 
 E a palavra de Deus diz que Davi tinha 
cheiro de ovelhas. É esse o cheiro que nós, 
bispos, pastores, obreiros, todos os grupos 
representados pelos pastores que aqui estão 
temos que ter. Cheiro de ovelhas. Nunca 
esquecendo que nada que precisamos vem de 
outro lugar a não ser dos céus. 
 E a última coisa que nós esperamos, 
queremos, desejamos e vamos lutar para 
conquistar, a vida eterna. É de lá que vai vir.  
 Que Deus abençoe a todos! E tem essa 
lei, através do deputado Marcos Mansur, como 
uma atitude de gratidão de Deus, através desse 
servo de Deus. 
 A todos, obrigado! E que Deus abençoe a 
todos! (Palmas) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Neste instante, é com muita 
alegria que eu quero convidar para estar aqui, 
no meu nome, no nome de toda Assembleia 
Legislativa, poder homenagear aqui. Eu queria 
dizer o seguinte, o meu desejo seria entregar 
uma placa a cada um dos senhores e das 
senhoras, mas se eu fosse fazer isso, tinha que 
ser quinhentas, mil placas, mil e tantas placas, e 
eu não tenho caixa para isso.  
 Mas eu quero reconhecer o trabalho de 
vocês, além da lei que fizemos, convidar aqui, 
primeiro, uma representante, uma 
representante de vocês que gostaria que o bispo 
Oliveira fosse buscá-la, que é a Odete Maria de 
Carvalho, representando a cada uma de vocês. 
Dona Odete, irmã Odete. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega da placa) 

 Eu quero também passar às mãos e 
convidar o bispo Oliveira, que é o bispo que 
coordena e que trabalha, responsável por todos 
vocês obreiros e obreiras. Então, vou passar às 
mãos dele também uma placa homenageando a 
cada um de vocês, em nome de vocês também. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

E também quero passar às mãos, ou 
melhor, não vai ser às mãos, vai ser levado e 
entregue às mãos do nosso bispo Rafael Cavina, 
que não pode estar, não conseguiu chegar a 
tempo, mas quem vai levar para a gente esta 
placa... Eu me esqueci de ler e quero ler aqui o 
que está escrito nessas placas: Sessão especial 
em homenagem às ações sociais realizadas 
pelos obreiros da Universal do Espírito Santo. 12 
de novembro de 2019.  

Vai o nome do presidente Erick Musso, 
desta Casa, e também do Pr. Marcos Mansur, 
deputado estadual proponente. 

E aí eu vou entregar para o pastor 
Rossetti, que vai passar às mãos do bispo Rafael 
Cavina e depois nós vamos tomar um café com 
ele. (Pausa)  

Podemos chamar os pastores para 
descerem aqui, para a gente fazer uma foto de 
todo mundo. 

Não, vamos fazer o seguinte, fica aí em 
cima, então, os pastores, e a gente tira essa foto 
lá em cima, porque o espaço é maior. Vamos 
retornar para lá. (Pausa) 

Estamos caminhando para o 
encerramento desta nossa cerimônia. Para a 
Casa é uma sessão especial e para nós é um 
culto de agradecimento, um culto de ação de 
graças ao nome do Senhor, nosso Deus e nosso 
Pai. 

Quero fazer duas coisas aqui. O pastor 
de Cariacica, pastor Francisco de Arimatéia, não 
é José de Arimatéia, esse é o Francisco de 
Arimatéia, quer fazer um agradecimento. 

 
O SR. FRANCISCO ARIMATÉIA- Quero 

agradecer aos obreiros de Cariacica. Desculpa ir 
à tribuna e não falar de vocês, mas vocês são 
maravilhosos. Que Deus abençoe vocês! 
Obrigado por vocês terem vindo aqui receber 
essa homenagem. Não poderia esquecer, de 
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forma alguma. Olha, Deus ia me cobrar legal! Aí 
pedi ao deputado. Falei: deputado, me dá trinta 
segundos para agradecer. Dona Iraci, todo o 
povo, a gente ama vocês! 

Obrigado, deputado! Deus abençoe o 
senhor! 

 
O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Graças a Deus! 
O pastor Marcelino, vamos ficar em pé, 

vamos terminar esta nossa cerimônia, povo 
bonito das galerias também, que está 
enfeitando a galeria, Deus abençoe vocês de 
maneira exponencial! Está certo?! O pastor 
Marcelino vai estar dirigindo a Deus uma oração 
em gratidão a tudo que aconteceu aqui nesta 
noite para a honra e a glória do nome do Senhor 
Jesus! 

 
O SR. MARCELINO MORAES - Boa noite a 

todos! Agradecer, primeiramente a Deus, ao 
deputado, esta oportunidade. Só tomando aqui 
um tempinho, agradeço também aos obreiros. 
Eu estava ali meditando no que todos falaram, o 
deputado falou, o bispo falou, e não poderia 
deixar de pontuar isso aqui. Um dia eu estava 
sentado numa praça, drogado, bêbado, não me 
envergonho de falar isso, e uma obreira 
chamada Fabiana, não esqueço, foi lá levar um 
convite para mim. E através daquele convite 
estamos aqui hoje, pela misericórdia de Deus. 
Que Deus a abençoe e abençoe todos os 
obreiros daqui do estado do Espírito Santo. 

Vamos falar com Deus! 
 

(É feita a oração) 
 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Amém! Glória a Deus! 

Os parabéns são para vocês! Vocês são 
os homenageados. 

Nada mais havendo a tratar, vou declarar 
encerrada esta nossa sessão, e convidar 
senhores e senhoras para amanhã às 9h, nós 
temos a nossa sessão ordinária, aqui, da quarta-
feira. Declaro esta sessão encerrada e esta 
homenagem, este culto de Ação de Graças 
também encerrado, em nome de Jesus.  

Que Deus vos abençoe, e não se 
esqueçam, sempre firmes e constantes, sempre 
abundantes, sabendo que o vosso trabalho não 
é vão para o Senhor nosso Deus e nosso Pai. 

Uma salva de palmas a todos vocês.  Deus vos 
abençoe! Viva os obreiros e viva as obreiras 
Universal do Reino de Deus! 

 
(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
foi anunciada na centésima 
oitava sessão ordinária, realizada 
em 12 de novembro de 2019) 
 

Encerra-se a sessão às vinte horas e 
trinta e dois minutos. 
 

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

 
CENTÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 13 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 Adilson 
Espindula, Capitão Assumção, 
Coronel Alexandre Quintino, 
Dary Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Doutor Hércules, 
Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, 
Euclério Sampaio, Hudson Leal, 
Luciano Machado, Marcelo 
Santos, Marcos Garcia e Sergio 
Majeski) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Há quorum para a abertura da sessão, 
de acordo com o painel eletrônico, onde já 
temos a presença dos seguintes parlamentares, 
homens e mulheres: Adilson Espindula, 
fornecedor oficial da Assembleia Legislativa, de 
ovos, da Região de Santa Maria; Capitão 
Assumção, Coronel Alexandre Quintino e 
adjacências; Dary Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Doutor Hércules, Enivaldo Euzébio 
dos Anjos, presidente Erick Musso, Euclério de 
Azevedo Sampaio dos Anjos, Hudson Leal, 
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Luciano Machado, Marcelo Santos, Marcos 
Garcia Linhares e Sergio Majeski, ex-líder da 
oposição. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido as senhoras e os 
senhores que possam se colocar em posição de 
respeito para que o Delegado Danilo Bahiense 
possa proferir um versículo da Bíblia. Levando 
também em consideração que esse mesmo 
delegado já botou muito bandido na cadeia. 

 
(O senhor deputado Delegado 

Danilo Bahiense profere Salmos, 37:5) 
 

  (Assume a 1.ª secretaria o 
senhor deputado Luciano Machado) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Quero registrar também a chegada em 
plenário, triunfal, do 2.º vice-presidente desta 
Casa, Torino Marques, e registrar também o seu 
traje elegantérrimo. 

Dispenso a leitura da ata, conforme 
previsão regimental, e passaremos, neste 
momento, à leitura da primeira parte do 
Expediente para simples despacho. 

Sendo assim, solicito ao deputado 
Luciano Machado que proceda à leitura do 
Expediente. 

 
(Registram presença os senhores 
deputados Dr. Emílio Mameri e 
Torino Marques) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:   

 

1. Projeto de Lei n.º 948/2019, do 
deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a 
obrigação de fornecimento de Protetor Solar 
para funcionários de empresas privadas e/ou 
contratadas pelo Poder Público de fornecer 
protetor solar para funcionários que 
trabalhem  expostos ao sol. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=84447&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/84447-
103413853012112019-assinado.pdf#P84447  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. 

Após o cumprimento do artigo 120, do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania, de Saúde e de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:   
  
2. Projeto de Lei n.º 949/2019, do 

deputado Theodorico Ferraço, que dispõe 
sobre o fornecimento de merenda escolar aos 
professores e demais servidores da educação, 
em efetivo exercício nas escolas públicas 
estaduais, e dá outras providencias. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=84460&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/84460-
123506681712112019-assinado.pdf#P84460  
 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

3. Projeto de Lei n.º 950/2019, do 
deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a 
avaliação da rasura no Certificado de Registro 
de Veículo - CRV, pelo Departamento Estadual 
de Trânsito do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=84462&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/84462-
133103939312112019-assinado.pdf#P84462  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. 

Após o cumprimento do artigo 120, do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Mobilidade Urbana, de Segurança e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

4. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
96/2019, do deputado Hudson Leal, que 
acrescenta Item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro de 
2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Paulo Henrique Camargos 
Trazzi. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Identificador: 340036003300360031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=84459&arquivo=Arq
uivo/Documents/PDL/84459-
123453244212112019-assinado.pdf#P84459  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. 
Às Comissões de Justiça e de Cidadania, 

na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
5. Projeto de Decreto Legislativo n.º 

97/2019, do deputado Delegado Danilo 
Bahiense, que revoga o Decreto Legislativo n.º 
28/2019, publicado no Diário do Poder 
Legislativo, em 21 de agosto de 2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=84479&arquivo=Arq
uivo/Documents/PDL/84479-
153730081212112019-assinado.pdf#P84479  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. 

À Comissão de Justiça, na forma do 
artigo 276 do Regimento Interno. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

6. Requerimento n.º 53/2019, do 
deputado Euclério Sampaio, de retirada do 
Projeto de Lei n.º 945/2019,  que dispõe sobre 
“a avaliação da rasura no Certificado de 
Registro de Veículo - CRV,  pelo Departamento 
Estadual de Trânsito do Espírito Santo”, tendo 
em vista o desacerto do texto anexado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=84468&arquivo=Arq
uivo/Documents/RRP/84468-
141516335812112019-assinado.pdf#P84468  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
7. Requerimento de Informação n.º 

165/2019, do deputado Gandini, ao secretário 

de Estado da Saúde (SESA),  para que informe o 
número de médicos da especialidade 
“Neuropediatria” (Neurologista Infantil), 
distribuídos por cada município, disponíveis 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=84466&arquivo=Arq
uivo/Documents/RQI/84466-
135444989312112019-assinado.pdf#P84466  
  

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Segunda parte 

do Expediente, sujeito à deliberação. 
 
8. Indicação n.º 2687/2019, do 

deputado  Adilson Espindula, ao governador do 
Estado,  para que a Companhia  Espírito-
Santense de Saneamento - CESAN, por meio de 
seu representante legal e sua equipe técnica, 
realizem estudos de viabilidade para que o 
município de Santa  Maria  de Jetibá, capte 
água no Rio Santa  Maria da Vitória, para que 
os transtornos da falta de água sejam 
resolvidos definitivamente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=84445&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/84445-
101104678012112019-assinado.pdf#P84445  
 

  (Registra presença o senhor 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini) 
 

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

Com a palavra o deputado Adilson 
Espindula para convencer o Plenário a votar 
favorável a sua proposta. Com a palavra o 
deputado Adilson Espindula. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

Cumprimento o nosso presidente, deputado 
Marcelo Santos, que preside a sessão nesse 
momento e gostaria de pedir aos nobres colegas 
deputados e encaminhar o voto sim nessa 
indicação tão importante para o município de 
Santa Maria de Jetibá. Muito obrigado. 

Identificador: 340036003300360031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84459&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/84459-123453244212112019-assinado.pdf#P84459
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84459&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/84459-123453244212112019-assinado.pdf#P84459
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84459&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/84459-123453244212112019-assinado.pdf#P84459
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84459&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/84459-123453244212112019-assinado.pdf#P84459
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84479&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/84479-153730081212112019-assinado.pdf#P84479
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84479&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/84479-153730081212112019-assinado.pdf#P84479
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84479&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/84479-153730081212112019-assinado.pdf#P84479
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84479&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/84479-153730081212112019-assinado.pdf#P84479
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84468&arquivo=Arquivo/Documents/RRP/84468-141516335812112019-assinado.pdf#P84468
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84468&arquivo=Arquivo/Documents/RRP/84468-141516335812112019-assinado.pdf#P84468
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84468&arquivo=Arquivo/Documents/RRP/84468-141516335812112019-assinado.pdf#P84468
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84468&arquivo=Arquivo/Documents/RRP/84468-141516335812112019-assinado.pdf#P84468
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84466&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/84466-135444989312112019-assinado.pdf#P84466
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84466&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/84466-135444989312112019-assinado.pdf#P84466
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84466&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/84466-135444989312112019-assinado.pdf#P84466
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84466&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/84466-135444989312112019-assinado.pdf#P84466
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84445&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84445-101104678012112019-assinado.pdf#P84445
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84445&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84445-101104678012112019-assinado.pdf#P84445
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84445&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84445-101104678012112019-assinado.pdf#P84445
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84445&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84445-101104678012112019-assinado.pdf#P84445


Vitória-ES, quarta-feira, 20 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 125 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Deputado Adilson Espindula solicita ao 
Plenário que vote favorável a sua indicação. 

Terminada a discussão, em votação. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada a indicação do deputado 
Adilson Espindula. 

Próximo item. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
9. Indicação n.º 2688/2019, do 

deputado  Doutor  Hércules,  à Mesa Diretora, 
para  que a Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo, busque credenciamento junto à ANVISA, 
a fim de que seja possível a instalação de caixas 
coletoras de medicamentos vencidos, 
fracionados ou sem uso, 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/
Processo2/Digital.aspx?id=84446&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/84446-
103124790112112019-assinado.pdf#P84446  
 

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

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

10. Indicação n.º 2689/2019, do 
deputado  Carlos  Von,  ao governador do 
Estado, para adoção das 
medidas  administrativas  necessárias para 
promover a desapropriação dos dois imóveis 
situados aos fundos da área do Batalhão, tendo 
em vista a necessidade de aumentar a área 
destinada às atividades do órgão militar, 
conforme solicitações feitas pelo próprio 
Comandante dos Bombeiros, na cidade de 
Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=84467&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/84467-
135535864412112019-assinado.pdf#P84467  
 

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

Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
11. Indicação n.º 2690/2019, do 

deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para construção de uma rotatória no trevo do 
Km 02 da Rodovia ES 379, que liga os 
municípios de Muniz Freire x Castelo, tendo 
como referência o “Clube Associação Atlética 
Banco do Brasil”, localizado no município de 
Muniz Freire/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=84463&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/84463-
134549191212112019-assinado.pdf#P84463  
 

12. Indicação n.º 2691/2019, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para construção de uma rotatória no Km 03 da 
Rodovia ES 379, que liga os municípios de 
Muniz Freire x Castelo, tendo como referência 
o “Muniz Freire Campestre Clube”, localizado 
no município de Muniz Freire/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=84464&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/84464-
134645316412112019-assinado.pdf#P84464 
 

  (Registra presença o senhor 
deputado Alexandre Xambinho) 
 

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

Aprovadas.   
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
13. Indicação n.º 2692/2019, do 

deputado Marcos Mansur, ao governador do 
Estado, para criação e aplicação do Projeto 
Esporte Total, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=84474&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/84474-
145900888612112019-assinado.pdf#P84474  
 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

14. Indicação n.º 2693/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense,  à Mesa 
Diretora da ALES,  para extensão da prestação 
de serviços públicos essenciais da Assembleia 
Legislativa a todos os municípios do Estado, de 
forma itinerante. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=84483&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/84483-
154409707112112019-assinado.pdf#P84483  
 

  (Registra presença a senhora 
deputada Iriny Lopes) 
 

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

 Com a palavra o Delegado Danilo 
Bahiense para encaminhar votação e conquistar 
os votos no plenário.  

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Presidente, quando à frente da 

Superintendência da Polícia Técnico-Científica, 
nós criamos um projeto de identificação civil 
itinerante que auxiliou, e muito, a população 
capixaba.  

Por exemplo, no caso específico de 
Cachoeiro de Itapemirim, cujo posto só tinha 
capacidade para dez carteiras de identidade por 
dia, nós, nos mutirões que fizemos ali nesse 
projeto de identificação civil itinerante, num 
único dia, fizemos mil, quatrocentos e vinte e 
duas carteiras de identidade. 

Então, nós fizemos essa indicação ao 
presidente desta Casa, tendo em vista que nós 
temos vários serviços aqui dentro da 
Assembleia, como o Posto de Identificação; 
Delegacia de Defesa do Consumidor; Procon; 
Defensoria Pública. Nós fizemos essa proposta 
para que esse projeto tenha expansão pelo 
estado do Espírito Santo, podendo levar, além 
da carteira de identidade, outros serviços 
apresentados pela Assembleia Legislativa. 

E solicito aos nossos pares que votem 
favoravelmente.  

  
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - O Delegado Danilo Bahiense apresentou 
suas razões para que o Plenário possa votar 
favorável. Lembrando, que o Delegado Danilo 
Bahiense defende uma tese e foi ele mesmo 
quem já prendeu mais de vinte bandidos neste 
estado. Vinte mil. Vinte mil bandidos neste 
estado.  

Só corrigindo, vinte mil antes de ele 
assumir o mandato, porque depois que ele 
assumiu, ele prendeu mais um bocado também 
de bandidos. 

Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
Terminada a discussão, em votação.  

 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Próximo item.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

15. Indicação n.º 2694/2019, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para a adoção de medidas 
administrativas e concretas, a fim de que ao 
menos um dos veículos coletivos com ar-
condicionado sejam destinados ao 
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atendimento da linha 672 do trevo de Setiba, 
tendo em vista a grande extensão do percurso 
entre as cidades de Guarapari e Vila Velha, o 
que garantirá melhor qualidade na prestação 
do serviço pelos usuários. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=84487&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/84487-
162222009112112019-assinado.pdf#P84487  
 
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovada. 
  Com a palavra, o deputado ex-líder da 
oposição nesta Casa, Sergio Majeski.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 
obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Por transmissão de pensamento, 
entendi que V. Ex.ª queria se manifestar.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 

obrigado, presidente. V. Ex.ª é realmente fora 
do comum. 

Eu pediria, presidente, que houvesse a 
inversão de pauta, assegurando, obviamente, a 
ordem da fase das Comunicações.  

 

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

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pois não.  

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

gostaria de me manifestar. Ontem era para 
fazer isso e não fiz.  

Gostaria de me manifestar e alertar o 
Plenário do seguinte: nós estamos invertendo 
muito essa pauta. Ontem, nós invertemos pauta 

até para deputado ir à galeria. Quer dizer, a 
gente tem que ter um ritmo de mais cuidado 
com o funcionamento do Plenário, porque, às 
vezes, você faz a mudança da pauta, o Plenário, 
alguns deputados estão chegando ainda, e as 
matérias não podem ser apreciadas por falta 
de... 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Quorum.  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Mas, em homenagem ao deputado Majeski que 
acha que V. Ex.ª é fora do comum, eu ainda 
estou analisando essa possibilidade, porque 
acho que não é tão fácil assim chegar a essa 
conclusão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pergunta se ele sentiu minha falta 
segunda-feira. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Quando V. Ex.ª quebrou o dente num acidente 
em Cariacica, eu fui saber no outro dia. V. Ex.ª já 
estava em total recuperação.  

 
(Registram presença os senhores 
deputados Gandini e Renzo 
Vasconcelos) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Coloco a proposta do deputado Sergio 
Majeski, que é pertinente, em votação.  

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

Aprovada.  
Fica invertida, assim, a pauta.  
Então, neste momento, passamos à fase 

da Ordem do Dia.  
1.Discussão única, em regime de 

urgência, do projeto de decreto legislativo do 
deputado Enivaldo dos Anjos.  

 

(1. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 87/2019) 
 

Convoco a Comissão de Justiça, que 
permanece com prazo regimental.  
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Exatamente.  

Obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - 1. Discussão, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 618 da deputada ministra Iriny 
Lopes. 

 

(2. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 
618/2019) 
 

Convoco a Comissão de Finanças. 
(Pausa) 

Acredito que ainda esteja no prazo, 
ministra, porque Euclério não se encontra. 
(Pausa)  

Então, neste momento, solicito ao 
deputado Torino Marques que possa assumir a 
Presidência, porque vou relatar a matéria na 
Comissão de Infraestrutura, tendo em vista que 
o presidente Erick Musso está ouvindo as 
demandas dos colegas parlamentares no 
plenário. 

Item 2 da pauta, da ministra Iriny Lopes. 
O deputado Euclério ainda se encontra dentro 
do prazo, com isso ele mantém o prazo até o dia 
18. 

Neste momento, transfiro oficialmente a 
Presidência para o deputado Torino Marques.   

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito bom dia! 
 9h10min. Estamos numa quarta-feira, 
manhã de chuva. Ainda bem, o Espírito Santo 
precisava muito disso! 
 Vamos para o item 03. 
 3. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
56/2019, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 218, 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. Parecer oral da Comissão de Justiça 
pela constitucionalidade. Na Comissão 
de Infraestrutura, o relator, deputado Marcelo 
Santos, vice-presidente desta Casa de Leis, se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a 

matéria, na sessão ordinária do dia 
12/11/2019. Prazo até o dia 19/11. 
 Convoco, então, a Comissão de 
Infraestrutura para oferecer parecer oral à 
matéria. 
 Deputado Marcelo Santos. 
 

  (Registra presença o senhor 
deputado Carlos Von) 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(MARCELO SANTOS - PDT) - Senhor presidente, 
primeiro comunico a V. Ex.ª que nós estaremos 
interrompendo o prazo de vista e colocando 
imediatamente a matéria para discussão, neste 
momento. 
 Convoco os membros da Comissão de 
Infraestrutura. 
 Deputado Marcos Mansur. (Pausa) 

Na sua ausência, deputado Fabrício 
Gandini, presente.  

Deputado Dary Pagung, presente.  
 Relato pela sua aprovação, já tendo 
recebido o parecer favorável pela douta 
Comissão de Constituição e Justiça. 
 Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Fabrício Gandini? 
(Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Como relatei favorável, devolvo a V. Ex.ª 
aprovado por unanimidade na Comissão de 
Infraestrutura, senhor presidente! 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito obrigado, deputado Marcelo 
Santos! 
 Convoco, agora, a Comissão de Finanças 
para oferecer parecer oral à matéria. 
 Deputado Euclério. (Pausa) 

Na ausência do deputado Euclério, o 
líder do Governo nesta Casa de Leis, Enivaldo 
dos Anjos. 

 

(Registram presença os senhores 
deputados Engenheiro José 
Esmeraldo e  Freitas)  
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Nós estamos 
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relatando aqui a pedido, inclusive insistência, do 
deputado Pazolini, pela aprovação.  
 Vou colher os votos. 
 Deputado José Esmeraldo, como vota? 
(Pausa) 

Deputado José Esmeraldo, como vota na 
Comissão de Finanças? (Pausa) 
 Nós estamos aguardando o deputado 
José Esmeraldo existir. 
 Com o relator. 
 Meu deputado amigo e dos mais 
honrados desta Casa. 
 Deputado Fabrício Gandini? (Pausa) 
 Também muito honrado. 
 Com o relator. 
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 Também honrado. 
 Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
 Também. 
 Deputado Lorenzo Pazolini? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Luciano Machado, da terra 
daquele bicho corredor? (Pausa) 
 

 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - O 
Sebastian Coe. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Isso. 
 V. Ex.ª vota como? 
  

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Aquele corria muito! 

Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Aprovado por 
unanimidade. 

Devolvo à Mesa, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok, deputado. 

Vou colocar em discussão no plenário. 
(Pausa) 

Não havendo orador inscrito, encerrada 
a discussão. 

Em votação, agora. 
Informo aos excelentíssimos deputados 

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

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

Deputado Enivaldo? 
 

 (Procede-se ao registro dos 
votos) 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - A 
liderança do Governo, em face do relatório feito 
pela Comissão de Infraestrutura, que é a 
comissão que mais entende desses assuntos 
aqui na Casa... Inclusive, quero cumprimentar o 
deputado Marcelo Santos pelo movimento feito 
através da Comissão de Infraestrutura, ontem, e 
solicitar que ele faça o mesmo em São Mateus, 
onde também existe a possibilidade muito mais 
forte da existência de um porto e de uma 
rodovia férrea, do que lá em Presidente 
Kennedy. Eu gostaria de aproveitar essa 
oportunidade e requerer que a comissão fizesse 
também esse simpósio em São Mateus, porque 
o porto de São Mateus, com a ferrovia ligando a 
Minas Gerais, ela tem muito mais capacidade de 
comprovação de existência de carga, garantida 
através de granito, através da agricultura e 
através do minério. 

Porque a rodovia que nós temos no 
Espírito Santo, de ferrovia, ela pertence a Vale e 
a Vale não permite que outras empresas que 
exploram minérios em Minas Gerais, e são mais 
de duzentas grandes empresas, não permite o 
transporte. Isso acaba não desenvolvendo muito 
o setor de minérios via Espírito Santo. 

Esse porto feito em São Mateus, com 
ferrovia privada, vai permitir o crescimento da 
exportação, vai permitir o crescimento de todo 
o transporte de produção agrícola que vai 
viabilizar, por essas ferrovias, e também além de 
fazer um grande...  

Eu lamento muito que o presidente da 
Comissão de Infraestrutura esteja ocupado, 
nesse momento, porque o assunto aqui é de 
alta importância e é do desenvolvimento do 
estado.  

Porque, se essa ferrovia for feita, ela vai 
tirar quatrocentas carretas de granito por dia do 
trajeto Noroeste-Vitória e, com isso, será 
reduzido, diminuído o número de acidentes e 
também melhorará o trânsito.  

Porque, por exemplo, daqui a Barra de 
São Francisco sempre se gastaram três horas de 
carro, andando normal. Hoje, gastam-se cinco 
ou seis, e não se sabe nem, às vezes, se se 
consegue chegar, em face do aumento de 
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carretas e esse bitrem que acrescentaram quase 
quinhentas por dia. 

Então, nós temos muito mais, 
economicamente, explicação para a ferrovia 
Norte com o porto em São Mateus, do que 
propriamente desse porto de Presidente 
Kennedy, porque Presidente não tem carga. 
Seria muito menor o nível de carga que eles têm 
para poder fazer frete e exportação. 

Então, gostaria de solicitar ao presidente 
da Comissão de Infraestrutura que promovesse 
esse seminário, em São Mateus, porque é 
realmente o lugar que vai dar ao Espírito Santo 
um impulso na economia em criação de 
atividades de negócio, porque Minas Gerais tem 
muito minério para sair e a Vale não transporta, 
porque é concorrente dela e a ferrovia é 
exclusiva. Então, essa ferrovia de São Mateus-
Minas Gerais vai não só crescer a receita do 
Espírito Santo, como criar vários outros 
negócios. Então, é o nosso apelo. 

Em face disso, eu vou encaminhar o voto 
SIM, para esse projeto do DER, que é um projeto 
que vai também agilizar as obras do estado, 
numa matéria que votamos aqui recentemente 
da junção do Iopes com o DER. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Só esclarecendo aqui, o líder do Governo 
encaminha voto SIM. 

Deputado Freitas.  
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

presidente, pela ordem! Eu quero endossar toda 
a fala do deputado Enivaldo, que é o líder do 
Governo, um grande líder político do estado do 
Espírito Santo, do Norte do estado e do 
Noroeste, e faz uma reivindicação muito justa, 
muito pertinente ao deputado Marcelo Santos, 
presidente da Comissão de Infraestrutura, desta 
Casa.  

Eu ratifico a fala do deputado Enivaldo e 
reforço o pedido para que o deputado Marcelo 
Santos, que preside a comissão tão importante 
e que vem debatendo o estado num momento 
importante desse estado, que é referência para 
o resto do país como um estado organizado, 
como um estado que tem regras claras para o 
investidor, um estado que tem capacidade de 
dar contrapartida. 

O estado vem analisando as licenças 
ambientais da Petrocity, que é o nosso porto do 

Norte e que, é verdade, vai ser um grande canal 
de desenvolvimento para todo o Norte e 
Noroeste do estado do Espírito Santo e, por que 
não dizer, para Minas Gerais - esse porto que 
prevê outra estrada férrea Espírito Santo-Belo 
Horizonte e que tem dez bases ao longo do 
trecho de São Mateus até Confins.  

Nós queremos pedir ao deputado 
Marcelo que promova esse mesmo seminário 
em parceria, não somente com a prefeitura de 
São Mateus, mas com todas as prefeituras do 
Norte e Noroeste do estado do Espírito Santo, 
para que nós possamos debater a situação em 
que se encontra a tramitação das licenças 
ambientais e dos estudos ambientais, para 
liberar os investimentos que serão colocados no 
município de São Mateus, para viabilizar o 
Petrocity. 

É essa a reivindicação e parabenizo o 
deputado Enivaldo dos Anjos pela reivindicação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Marcelo Santos, gostaria de 
falar dos pedidos de Enivaldo dos Anjos e do 
deputado Freitas para esse fórum acontecer em 
São Mateus? 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Gostaria. A deputada Iriny Lopes já foi? Ela 
votou? (Pausa) 

Ainda não né? 
 
O SR. RENZO VASCONCELOS - (PP) - Pela 

ordem, presidente! 
  
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Votou. 

Então, queria só responder. Acho importante a 
demanda do debate no município de São 
Mateus. São dez debates, que serão feitos nas 
dez microrregiões. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Dez contando com o de ontem também? 
Mais dez ou agora são nove? 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Agora 

são nove. Naturalmente, alguns mais resumidos 
apenas à cidade acontecerão. Por exemplo, em 
Anchieta eles propuseram debate por conta do 
retorno da Samarco à cidade. Então, o prefeito, 
o presidente da Câmara e a associação de 
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empresários solicitaram um debate naquele 
nível que o senhor presenciou, presidente 
Torino, e o deputado Alexandre Quintino e o 
deputado Luciano Machado, no município de 
Kennedy. 

Então, esse debate se faz necessário 
porque temos um porto com uma vocação 
totalmente diferenciada do Norte, a vocação do 
porto de Kennedy é para cargas gerais e para 
óleo e gás - gás liquefeito, derivados de petróleo 
e petróleo - fazendo, inclusive, o transbordo 
desse óleo ship-to-ship, entre navios e navios, 
para fazer o transbordo. E, no caso específico, a 
carga desse porto de Petrocity é muito mais 
direcionada às rochas que são extraídas naquela 
região. E é um volume enorme, vai melhorar a 
mobilidade urbana, o trânsito, a segurança 
viária. Então, se faz pertinente esse debate lá. 

Vamos colocar essa matéria, na 
comissão, em discussão, naturalmente já 
acolhendo, e aí discutir internamente uma data 
para celebrar esse convênio. Agora, senhor 
presidente, peço licença para votar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok. Queria pedir aos deputados 
Hércules, Lorenzo e deputado Quintino que 
registrem seu voto. E Euclério Sampaio e Sergio 
Majeski. 

 
 (Registra presença a senhora 

deputada Raquel Lessa) 
 
O SR. RENZO VASCONCELOS - (PP) - Pela 

ordem, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Renzo Vasconcelos. 
 

O SR. RENZO VASCONCELOS - (PP) - 
Gostaria de endossar também a fala do nobre 
deputado Enivaldo dos Anjos. O Sul do estado, 
por si só, por uma política ferrenha feita pelos 
parlamentares que aqui nos antecederam, se 
desenvolveu. E o Norte do estado, infelizmente, 
está muito a quem do que pode andar. Região 
de São Mateus, de Conceição da Barra, de 
Colatina. E aqui seria muito importante 
discutirmos, junto com o Marcelo, presidente da 
comissão, a ida ou o desenvolvimento de um 
plano de desenvolvimento sustentável para 
aquela região, para gerar novos empregos, e 

consequentemente renda, não só na região de 
São Mateus, mas Colatina. Em Colatina temos 
um porto seco, que junto com a Vale não foi 
negociado o escoamento de todas as 
commodities, tanto as rochas ornamentais 
quanto o grão de café. Então, devemos 
estruturar melhor essa região. Faço os votos de 
que o Estado entenda não só o pedido de 
Enivaldo, mas o pedido do Norte do estado para 
uma nova ferrovia. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok, deputado Renzo Vasconcelos. 

Agora, com a palavra, deputado Emílio 
Mameri. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Bom dia a todos. Acho que essa demanda 
colocada pelo nosso líder Enivaldo dos Anjos e 
também defendida por outros deputados, como 
o Renzo e o Freitas, é muito importante, 
fundamental. Entendo como o deputado 
Marcelo Santos, nosso presidente da Comissão 
de Infraestrutura, colocou. Essas reuniões vão 
acontecer, até porque está no projeto macro do 
nosso governador Renato Casagrande. É um 
trabalho junto com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, a Ciência e 
Tecnologia, o Instituto Jones dos Santos Neves. 
Já está em andamento a implantação de polos 
nas dez regiões do nosso querido estado do 
Espírito Santo. 

Mas entendo que o Sul do estado - aí 
discordo do nosso querido colega Renzo - passa 
por um isolamento muito forte. Tivemos, 
inclusive, com o fechamento da Samarco, 
problemas seríssimos em municípios que têm 
uma relação direta com a Samarco que foram 
prejudicados.  Guarapari, que está na Região 
Metropolitana, Anchieta, Piúma, o entorno, isso 
esvaziou a economia daquela região. E o Sul do 
Estado, a gente percebe, que também passa por 
muitas dificuldades. 

Entendo que cada porto tem a sua 
vocação. A vocação do Porto de Kennedy pode 
trazer um desenvolvimento para o Sul do estado 
que não existe há muito tempo. O Sul do estado 
ficou isolado e meio abandonado. Nós temos 
que ter um equilíbrio e desenvolvimento 
sustentável de todo o estado, dando 
oportunidades a todas as regiões para que elas 
possam se desenvolver, já que o Estado precisa 
equilibrar os seus polos de desenvolvimento.  
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Entendo perfeitamente a fala do nosso 
líder, deputado Enivaldo dos Anjos. Tirar essas 
carretas das nossas rodovias, encurtar 
distâncias, encurtar caminhos. E, além do mais, 
toda a produção agrícola, que nós sabemos que 
no Norte do estado é muito forte, poderá ser 
transportada via um porto a ser construído. 
Temos já a estrada de ferro.  

Então, temos que colocar essas 
discussões. E, aí, o nosso deputado Marcelo já 
colocou também aqui a importância da 
Comissão de Infraestrutura, levando os debates 
para os diferentes níveis e incluindo-se aí o 
Norte do estado, São Mateus.   

Muito obrigado! Eram as palavras que eu 
ia falar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok. Agora vou dar o resultado da 
votação do Projeto de Lei Complementar n.º 
56, do deputado Marcelo Santos. 

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

 
(Votam SIM os Senhores 
Deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Capitão 
Assumção, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Freitas, Gandini, Hudson Leal, 
Iriny Lopes, Luciano Machado, 
Marcelo Santos, Marcos Garcia, 
Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos 
e Sergio Majeski) 

 

Vinte e dois votos SIM, uma abstenção, 
que é a minha, que estou presidindo a sessão 
neste exato momento. Então, está aprovado. 

 À secretaria para extração dos 
autógrafos. 
 Nove e vinte e sete. 
 
4. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 926/2019, do 

Deputado Enivaldo dos Anjos, líder do Governo 
nesta Casa de Leis, que estabelece a 
obrigatoriedade de os supermercados, padarias 
e similares, na presença de seus clientes, 
realizarem a pesagem e a apuração dos valores 
dos produtos vendidos por peso, na forma que 
especifica e dá outras providências. Publicado 
no DPL do dia 12/11/2019. 

Convoco aqui, agora, a Comissão de 
Justiça. 

Estamos numa quarta-feira, com muita 
chuva, estamos ouvindo daqui a chuva. 
 Comissão de Justiça para oferecer 
parecer uma matéria. 

 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, gostaria que V. Ex.ª 
solicitasse, pois estamos propondo aqui que 
sejam feitas as comissões em conjunto. E pedir 
ao deputado Gandini para relatar a matéria com 
a emenda que nós mesmos estamos 
apresentando. 

Essa matéria, ela trata da questão 
daquele problema dos supermercados e 
padarias, de pesar uma bandeja e depois o 
preço não conferir. Então, essa matéria trata de 
que os supermercados locais terão que colocar 
balança de precisão para o consumidor pesar e 
o consumidor ver o preço que o caixa está 
lançando na máquina, porque as máquinas de 
supermercado só têm visor para o caixa, não 
tem visor para o cliente.  

É uma matéria para regulamentar essa 
questão e não só garantir a honestidade do 
supermercado, como garantir o direito do 
consumidor. Porque ninguém está aqui 
colocando em dúvida, mas como houve esse 
episódio aí de algumas mercadorias ficarem 
abaixo do peso, em nome da democracia e do 
direito do consumidor a gente pretende, com 
esse projeto, regulamentar isso aí.  

Então, eu gostaria que o deputado 
Gandini relatasse por todas as 
comissões. 
 

 (Registra presença a senhora 
deputada Janete de Sá) 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Todas as comissões: Justiça, Defesa do 
Consumidor e Finanças. 

Deputado Gandini. 
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Tendo em vista que 
há acordo para relatar pelas comissões, eu vou 
acolher a matéria, acolher a emenda, dar pela 
constitucionalidade e aprovação da mesma nas 
demais comissões, com emenda, e passo a 
matéria à discussão. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, passo a 
colher os votos da Comissão de Justiça. 
(Pausa) 
 Ok.  Vou fazer a leitura da emenda, a 
pedido.  

 

§ 2.º As balanças deverão ser 
precisas, possuir visores com 
pesos e valores disponíveis para 
visualização dos 
clientes/consumidores e estar em 
conformidade com as normas dos 
órgãos fiscalizadores 
competentes.  
 

Art. 3.º Supermercados, padarias 
e similares deverão disponibilizar 
o texto da presente Lei para 
ciência de seus 
clientes/consumidores, 
juntamente com os telefones dos 
órgãos de Defesa do Consumidor, 
com letras em tamanho 
adequado e nos locais que se 
encontram os produtos vendidos 
por peso.  
 

Art. 4.º O descumprimento das 
disposições previstas nesta Lei 
acarretará a multa de 1000 (mil) 
Valores de Referência do Tesouro 
Estadual, sendo duplicado o valor 
em cada caso de reincidência.  
 

Essa é a emenda ao projeto de lei. 
Por ser matéria de direito do 

consumidor, é natural que a gente tenha 
atribuição constitucional para deliberar em 
âmbito estadual. Por isso, dei pela 
constitucionalidade da matéria e aprovação.  

Colho agora os votos.  
Deputado Vandinho Leite, como vota? 

(Pausa) 
Eu já tinha botado, mas abro para V. Ex.ª, 

tendo em vista que o deputado Freitas ainda, 
em tempo, pediu para discutir. 

Vou colocar a matéria em discussão. 
(Pausa)  

 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Meu querido 

deputado Gandini, presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, só para poder 
compreender bem e dar um voto mais 
consciente, mais correto, o deputado Enivaldo 
dos Anjos estabelece a obrigatoriedade dos 
supermercados, padarias e similares realizarem, 
na presença dos seus clientes, a pesagem e a 
apuração dos valores dos produtos vendidos por 
peso.  

Queria compreender e, talvez, sugerir 
que ao invés de na presença dos seus clientes, 
porque aí estou entendendo que tudo que já foi 
pesado e está na gôndola, o supermercado tem, 
novamente, a obrigatoriedade de pesar e na 
presença do cliente, independentemente se o 
cliente está pedindo ou não. Então, a sugestão, 
uma vez que isso é quase impossível de fazer, 
toda a pesagem de tudo que é vendido no peso 
na presença do cliente, sugeri que seja a pedido 
do cliente.  

Porque está lá o peso e o preço. Caso o 
cliente queira conferir, o supermercado e 
similares têm a obrigatoriedade de, na presença 
do cliente, fazer a conferência, uma vez que já 
está lá a balança e está totalmente simples do 
próprio cliente pegar, pesar e conferir. Mas, 
sugiro que ao invés de na presença dos seus 
clientes, seja a pedido do cliente, porque já está 
tudo lá pesado e com o valor. Caso o cliente 
queira conferir, o cliente pede e, aí, tem a 
obrigatoriedade de o vendedor atender ao 
pedido do cliente. Mas lá já vai estar tudo 
pesado, e não foi pesado na presença do cliente.  

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Enivaldo 
dos Anjos, e o pedido de Freitas?  

 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Deputado, essa discussão está na Comissão de 
Justiça já. Embora tenha todo o respeito pelo 
deputado Freitas, rejeito totalmente; e aceito a 
emenda de que no supermercado dele não 
precisa ter balança; agora, nos outros eu quero 
que tenha. Porque ele está entendendo a coisa 
de maneira equivocada. O que a lei estabelece é 
que os supermercados são obrigados a ter as 
balanças à disposição...  
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 (Registra presença o senhor 
deputado Vandinho Leite) 

  
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Perto do caixa.  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Perto da gôndola e no caixa. Porque a o caixa, 
quando vai lançar o valor, têm a máquina de 
valor e de peso, mas o visor é só para o caixa, 
não tem visor para o consumidor.  

Então, estamos trabalhando com a visão 
que é a seguinte: o comerciante é obrigado a 
provar o peso, não pode ser opção do 
consumidor. Tem consumidor rico, por exemplo, 
que vai lá, compra uma bandejinha e vai 
embora. Agora, estou falando de consumidor 
pobre. Então o supermercado tem que provar 
que aquele peso que está lançado é o peso que 
realmente existe, e tem que provar na frente do 
cliente. Não podemos aqui dar essa opção, não 
tem opção.   

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Foi por um problema que aconteceu 
semana passada, de um supermercado que em 
uma bandeja de mortadela marcava cem 
gramas, e quando ia ver tinha oitenta gramas e 
a pessoa estava pagando por cem gramas. 
Ficaria uma balança ao lado do caixa; é simples. 
Não é isso?  

 

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

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Compreendi. 
Estamos debatendo na Comissão de 
Constituição e Justiça. E para conhecimento do 
deputado Enivaldo não tenho supermercado e 
nem pretensão de ter; acho que é muito 
trabalho. Mas o que quero compreender - e aí é 
ele que precisa me explicar, porque o conteúdo 
do projeto não está aí - é que praticamente toda 
a mercadoria, não somente hortifrúti, porque 
hortifrúti você chega e pode comprar a granel, 
entendeu?  

Pão na padaria você pode comprar a 
granel e tem a balança para pesar, e a gente 
pesa, o cliente confere. Mas, por exemplo, em 
um saco de arroz, de feijão de cinco quilos, já 
está lá; não foi pesado na presença do cliente. E 
aí? Então, caso o cliente queira conferir, o 

cliente vai pegar a sacola... Porque já está 
pesado e não foi feito na presença do cliente.  

A lei ali, pelo menos ali, está dizendo que 
tudo; estabelece a obrigatoriedade de a 
pesagem ser na presença do cliente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Mas, caso o cliente não queira que pese, 
pode passar direto. Às vezes, o cliente: Ah, não 
quero que pese. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - É justamente isso 

que estou querendo compreender. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Depende do cliente. 
 
O SR. FREITAS - (PSB) - É. Que a 

pesagem, de qualquer coisa que o cliente quiser 
conferir... Que ele peça para conferir e seja 
conferido na sua presença, do cliente. Então, 
que seja a pedido do cliente, porque se não for 
a pedido dele, já foi pesado e não foi pesado na 
presença dele. Então, que seja a pedido do 
cliente. 

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

que V. Ex.ª não está lendo o projeto. Está lendo 
só o resumo. Mas na lei está previsto isso. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Isso aí. Então, 
consta. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Está previsto isso. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Gandini. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Vou ler só o parágrafo 
primeiro, que trata exatamente do que o 
deputado Freitas colocou. 

§ 1º A obrigatoriedade prevista no caput 
poderá ser cumprida com a ratificação, no 

caixa e na presença dos clientes(...) 
 

Poderá ser cumprida com a ratificação. 
Então, vou manter a emenda original. 
Mais algum deputado para discutir a 

matéria? (Pausa) 
Não tendo, vou passar a colher os votos 

na Comissão de Justiça. 
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Deputado Vandinho Leite, como vota? 
(Pausa) 

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

como vota? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá, como vota? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto, como vota? 

(Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri, como 

vota? (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos, como vota? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Pr. Marcos Mansur, como 

vota? (Pausa) 
Deputado Hudson Leal, como vota? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Justiça. 
 
Passo a colher os votos da Comissão de 

Finanças. 
Como vota o deputado Euclério 

Sampaio? (Pausa) 
Deputado Enivaldo dos Anjos, autor da 

matéria? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, na 

ausência do deputado Dr. Rafael Favatto? 
(Pausa) 

Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Finanças. 
 
Passo à Comissão de Defesa do 

Consumidor. 
Como vota o deputado Dary Pagung? 

(Pausa) 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Com o relator. 

Deputado Vandinho Leite? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Euclério Sampaio. (Pausa) 
Deputado Delegado Lorenzo Pazolini? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado nas comissões pertinentes. 
Devolvo à Mesa para prosseguir com a 

matéria. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

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

encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os deputados que a aprovam 

permaneçam como estão e os contrários se 
manifestem ou calem-se para sempre. (Pausa) 

Aprovado.  
À Comissão de Justiça para redação final. 
Queria convocar a Comissão de Justiça 

para oferecer parecer oral à redação final. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Tendo em vista que a 
matéria teve emenda, vamos relatar como 
lemos a emenda: A redação final dá pela 
aprovação da mesma. 

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

passo a colher os votos da Comissão de Justiça 
da redação final ao projeto de lei que trata das 
balanças em supermercados. 

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

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

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Hudson 
Leal? (Pausa) 
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Com o relator. 
Devolvo à Mesa.  
Aprovada a redação final. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Aprovada a redação final. Vou colocar 
em votação. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa)  
 Aprovada. 
 À Secretaria para a extração dos 
autógrafos. 
 

 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Senhor presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Luciano Machado. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Senhor presidente e todos nossos colegas 
deputados e deputadas, são dois comentários, 
dois fatos que eu quero registrar. Primeiro, 
pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de 
uma enfermeira de Guaçuí, que trabalhava no 
distrito de São Tiago, Tereza Rangel, uma 
pessoa, um ser humano que se preocupava 
muito mais com o seu semelhante do que 
consigo própria. Uma pessoa que deixou um 
grande legado de amor às pessoas, trabalhou 
com um profissionalismo incrível e veio a falecer 
ontem, sendo sepultada hoje. Então, quero que 
registre e peço um minuto de silêncio. 
 Também quero que o senhor presidente, 
ouvindo o Plenário, caso concorde, encaminhe 
para a Câmara Municipal do Município de 
Alegre, para a prefeitura, para o prefeito 
municipal José Guilherme, e vice Marinho, a 
nossa solidariedade com aquele município.  
 O município de Alegre foi acometido por 
um vendaval, uma tempestade sem 
precedentes. As pessoas com cinquenta e 
sessenta anos dizem que nunca viram nada igual 
no município de Alegre.  

Destelhou a escola de tempo integral 
Aristeu Aguiar, que é uma escola histórica, uma 
escola que foi reformada há pouco tempo. 
Destelhou várias casas, causando muitos 
prejuízos, amassando carros. Arrancou árvores 
centenárias na praça principal e na Praça da 
Prefeitura. Enfim, os danos estão ainda sendo 

contabilizados. Então, eu quero registrar aqui o 
nosso espírito de solidariedade e nos colocar à 
disposição com o município de Alegre.  
 Senhor presidente, eu agradeço esta 
oportunidade aqui e gostaria que se colocasse... 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Presidente, pela ordem! Antes do minuto de 
silêncio, eu quero ratificar a manifestação do 
deputado Luciano. Hoje, pela manhã, eu 
também falei com o José Guilherme e com o 
Pezão. Recentemente, estive lá no município de 
Alegre fazendo algumas entregas de emendas 
parlamentares, aquisição de um caminhão-
prancha, recurso para a Apae e para outra 
entidade, aquisição de veículos e pontes que 
coloquei destinados àquele município.  

O José Guilherme termina hoje, uma 
hora, o levantamento dos impactos negativos 
provocados pela chuva e pelo vento. A 
necessidade dele de apoio pelo Governo do 
Estado é pequena, uma vez que carece mais de 
telha e de material como madeiras, para ajudar 
a população que ficou ali com problemas, diante 
desse evento muito ruim. Positivo, porque 
carecemos de água de chuva, mas a velocidade 
que foi, a quantidade, o volume e os ventos 
causaram um estrago muito grande naquela 
cidade. 
 

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

Deputado Luciano Machado. 
 

 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Sobre 
a escola, até quero passar esta informação - 
agradecer ao deputado Marcelo Santos - de que 
a escola destelhada é estadual, e, prontamente, 
o subsecretário de Infraestrutura, o Aurélio 
Meneguelli, já providenciou uma equipe para ir 
lá fazer um levantamento. E é responsabilidade 
do Estado, realmente, recuperar essa escola.  

Mas nós nos colocamos à disposição. A 
Casa de Leis, a Assembleia Legislativa, junto à 
Câmara Municipal e à prefeitura, nós vamos 
estar fortalecendo uma comunidade, uma 
população que está, realmente, nesse 
sentimento de fragilidade diante do que 
aconteceu.  

 

(Registram presença os senhores 
deputados Pr. Marcos Mansur e 
Theodorico Ferraço) 
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 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Luciano Machado, logo após a 
Ordem do Dia, vou dar aquele minuto de 
silêncio que V. Ex.ª pediu.  
 Deputado Marcelo Santos. (Pausa)  
 Deputado Freitas. 
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Eu quero me 
solidarizar com o município de Alegre, com o 
meu colega, deputado Luciano Machado, e 
parabenizá-lo pela preocupação e pelo 
cumprimento do seu dever e da sua 
responsabilidade para com o município de 
Alegre. 
 Eu quero endossar a capacidade de 
trabalho, de resposta e o gestor público de 
excelência que é esse Aurélio, subsecretário de 
Infraestrutura da Secretaria de Educação. 
Aurélio é esse servidor literalmente que atende 
aos conceitos da palavra servidor. É um servidor 
acima da média, abnegado, vocacionado para a 
função de servidor público. E eu tenho certeza, 
Luciano Machado, que o Aurélio dará a resposta 
muito rapidamente para toda e qualquer 
situação de que a escola ou as escolas estaduais 
de Alegre tenham sofrido por conta dessa 
tempestade. Parabéns. 
 

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

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Bom dia. Como vai o senhor? 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Aproveitar o ensejo, a fala do 
deputado Luciano Machado em relação ao 
município de Alegre. Hoje, a Grande Vitória 
também está sendo acometida por uma 
intempérie, uma chuva de efeitos severos e 
graves para nossa população, razão pela qual 
nós estamos aqui entabulando entendimentos 
com o líder do Governo e com os demais pares. 
Tem um projeto de lei de nossa autoria 
tramitando nesta Casa, cuja ementa eu vou 
fazer a leitura neste momento: 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.   

Esse projeto de lei traz alguns requisitos 
para atender aos municípios que estão em 
calamidade pública ou em situação de 
emergência e que precisam de auxílio do 
Governo do Estado, e esses municípios terem, 
então, uma prioridade na liberação das 
emendas parlamentares. Ou seja, os prefeitos 
dos municípios, consequentemente, seriam 
atendidos com prioridade sobre os outros por 
uma questão de justiça. Como nós estamos 
tendo o município de Alegre agora que foi 
acometido com essa grave ventania, essa 
intempérie que destelhou e desalojou 
moradores, nós também estamos tendo 
problemas hoje aqui no município de Vitória, 
em Vila Velha, Serra, Cariacica, na Grande 
Vitória, Guarapari.  

Então, nós vamos pedir regime de 
urgência nesse projeto de lei para que possamos 
atender com maior brevidade, celeridade e com 
maior eficiência os munícipes, os moradores dos 
municípios do estado do Espírito Santo que 
venham a ser acometidos por chuvas ou por 
qualquer tipo de efeito climático, como o 
registrado na Grande Vitória e no interior esta 
semana.  

Essa é a nossa ponderação e a nossa 
informação, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Lorenzo Pazolini, está 
registrado, nesta Casa de Leis, o pedido de V. 
Ex.ª.   

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Agradeço. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado José Esmeraldo. 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Sim, senhor. 
Senhor presidente, quero também me 

solidarizar com os moradores de Alegre, que fica 
no Caparaó, que é uma região linda e 
maravilhosa e que, muitas vezes, em função até 
mesmo dessa intempérie, está passando por 
dificuldades. Tenho vários amigos lá e, inclusive, 
quero convidar o nosso querido Luciano, vamos 
inaugurar uma quadra, na Apae, coberta, 
maravilhosa, linda e maravilhosa, e estamos 
aqui à disposição. 
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É importante que o Governo do Estado 
também fique antenado com Alegre. Agora 
mesmo, tivemos aqui vários da faculdade de 
Agronomia de Alegre, que é uma faculdade 
linda e maravilhosa. Tivemos vários doutores 
aqui na Comissão de Agricultura. 

Com relação a Vila Velha, Vila Velha está 
embaixo da água, excelência. Isso já é um 
problema crônico. O prefeito, não tenho nada 
contra o prefeito Max Filho, me dou bem com 
ele, mas, como deputado, vou colocar a minha 
posição. O que precisa ser feito em Vila Velha é 
resolver o problema. Não pode ficar dizendo 
que vai fazer sem fazer. Todos os prefeitos que 
passaram por lá, não vi nenhum prefeito de Vila 
Velha que tivesse resolvido o problema 
seríssimo. O pior problema que nós temos em 
Vila Velha é o problema da água. Ninguém 
consegue chegar a Vila Velha. 

Eu estava conversando agora com o 
nosso delegado aqui e ele falou: Eu consigo 
chegar porque eu sei os caminhos. Mas para 
quem não sabe, vai cair exatamente dentro de 
um alagamento e até mesmo, se facilitar, ele cai 
dentro de um valão daquele ali e está arriscado 
até ser morto, porque o valão foi coberto pela 
água. Ninguém sabe o que é pavimentação e 
ninguém sabe o que é valão. As pessoas estão 
saindo de barco.  

Já isso não acontece com Vitória. Por 
quê? Porque Vitória tomou as providências. O 
sistema de captação de água pluvial aqui de 
Vitória é um dos melhores do Brasil. Dá 
enchente, apesar de estarmos no nível do mar, 
como Vila Velha está também, e com duas ou 
três horas o sistema de bombeamento funciona. 
O que precisa é o sistema de bombeamento. O 
prefeito passado disse que tinha um sistema de 
bombeamento, esse que foi lá para Goiás, e o 
sistema não funciona. Está todo mundo debaixo 
de água. O pessoal não consegue nem sair de 
casa para trabalhar, a não ser de barco. Vila 
Velha já era para, há muito tempo, ter tomado 
providências com relação ao problema da água. 
Era mosquito, agora a água ninguém resolve. 
Por quê? Está faltando sabe o quê? É peito, cara 
de peito. O cara ir lá, na chuva lá, não para fazer 
demagogia, mas para resolver o problema. E 
antes, que nós sabemos que o mês de 
novembro, dezembro e janeiro são meses de 
chuva, e chuva torrencial, que seja feito já um 

estudo. E esse estudo, tem inclusive uma 
empresa, que é do Totonho, que se eu não me 
engano, Totonho da Coenco. O que precisa é 
isso.  

Será que nós vamos ter que botar um 
prefeito lá em Vila Velha daqui da Assembleia 
Legislativa? Não vou citar, porque tem um 
monte de candidato aqui, senão daqui a pouco 
vai dar até tapa aqui. Tem um monte de 
candidato e tudo gente competente. Eles que 
saiam daqui da Assembleia e vão lá e não 
resolvam, que eu vou bater neles vinte e quatro 
horas por dia. Pode ser Doutor Hércules, pode 
ser doutor Bocão, pode ser quem for. Está 
entendendo?  

Nós temos que falar, porque o povo de 
Vila Velha não pode ficar sofrendo do jeito que 
está sofrendo. E tem o seguinte, depois que 
passa a água vêm os mosquitos. É bico e 
biquinho. É uma situação difícil. Quando passou 
o problema da chuva, do alagamento, que se 
perguntar qual é o lugar do estado do Espírito 
Santo que alaga, todo mundo fala: Vila Velha. E 
tem um detalhe, agora: o turismo. Ou seja, o 
comércio vai ter prejuízo. Quem é que vai lá 
para as praias com água pelo pescoço, o cara 
tem que ficar nadando, ou então de barco, ou 
então levar um navio, a verdade é essa. Porque 
tem lugar lá que a profundidade não é 
brincadeira, dá para botar até um navio. Precisa 
resolver o problema da água de Vila Velha.  

Aqui não estou fazendo crítica ao 
prefeito, estou aqui falando como deputado. 
Tem uma parcela significativa de Vila Velha que 
eu tenho responsabilidade, que votaram no 
deputado José Esmeraldo e que eu não estou 
fazendo mais do que minha obrigação de vir 
aqui como deputado - não estou falando nem 
como engenheiro -, e fazer essa fala. E vou fazer 
a fala quantas vezes possível for. É isso que tem 
que ser feito.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Está registrado, deputado José 
Esmeraldo. 

Agora, Hudson Leal.  
 
O SR. HUDSON LEAL - (REPUBLICANOS 

10) - Deputado José Esmeraldo, muito boa a sua 
colocação. Qualquer prefeito que tem interesse 
de ser gestor de Vila Velha tem que olhar aquele 
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município como gestor, cuidador. Falar que vai 
resolver é balela. 

Eu gostaria que a câmera filmasse aqui. 
(Pausa) 

Isso aqui são as bacias ali que envolvem 
o município de Cariacica e Vila Velha. O que 
mais impacta em Vila Velha é o Córrego Campo 
Grande, a Bacia do Campo Grande. Com a Leste-
Oeste agora, que foi feita, foi necessário 
desenvolvimento, aquele córrego passou de seis 
metros para doze metros, e realmente impacta 
muito na água em resolver isso aí.  

Então, por exemplo, vamos falar de 
Vitória. Eu acho que os prefeitos de Vila Velha 
têm que conhecer, terem a humildade de 
conhecer a estação de bombeamento de 
Vitória, que resolveu, ali no Barro Vermelho.  

Então, Vila Velha precisa ter gestor. 
Primeiro ele tem que conhecer tecnicamente 
toda a bacia de Vila Velha, colocar comporta. 
Onde que vão as aguas? Ali em São Torquato, 
em Aribiri, na Praia da Costa e ali perto dos 
Laranja. Se fizer quatro estações de 
bombeamento... Não é barato. Quem falar que 
vai fazer, é mentira. 

Então, José Esmeraldo, parabéns! Vila 
Velha merece respeito. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Senhor presidente, pela ordem!  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Pode falar, deputado Luciano.  

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Só 
rapidamente. Eu acho muito interessante e 
parabenizo os deputados pelas suas colocações. 
Nós, como parlamentares, temos a obrigação de 
falar, levantar os problemas. Mas, eu quero dar 
uma notícia boa, que é mais prazeroso. Existe 
um recurso de mais quinhentos milhões para 
macrodrenagem em alguns municípios que 
inclui Cariacica e até Colatina, mas para Vila 
Velha são quase quatrocentos milhões. Esse 
recurso já está disponível já há uns seis anos, 
desde o Governo anterior do governador Renato 
Casagrande. Só que isso dependia de projeto e 
os projetos não saíram de acordo.  

E agora, eu estive na Sedurb semana 
passada, fiquei lá quase uma hora vendo todas 
essas questões. Este ano, até o início do ano que 
vem, serão licitadas obras importantes para 

macrodrenagem de Vila Velha pelo Governo do 
Estado, porque realmente ali são obras 
impactantes e muito caras que o município de 
Vila Velha, a Prefeitura não teria recurso para 
isso. E também é uma missão do Governo do 
Estado. Esses recursos são do Fundo de Garantia 
e o Orçamento-Geral da União. 

Então, é uma notícia boa. Em Vila Velha 
o povo sofre, mas esse sofrimento, não vou 
dizer que tem dias contados, porque para 
resolver todos os problemas não serão 
quatrocentos milhões que resolverão, será um 
bilhão, dois bilhões. Mas vamos tocando em 
frente. Estou sentindo um momento muito 
positivo para Vila Velha. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Todos os deputados estão aqui falando 
sobre os problemas da chuva. Todos nós 
queríamos muita chuva para o Espírito Santo, 
porque existe uma seca muito grande. Estamos 
passando por um momento muito difícil agora, 
com muita chuva. Mas, no início do mês de 
junho deste ano, apresentei aqui a reiteração de 
uma indicação para obras na Rodovia ES-177, 
que liga Jerônimo Monteiro a Muqui, ali no 
trecho da Serra da Aliança.  
 Na ocasião, tinha acabado de ir ao local, 
acompanhado do ex-deputado federal, Carlos 
Manato, a atual deputada federal, doutora 
Soraya Manato, também com muitos moradores 
da região. A situação na estrada se encontrava, 
desde o começo de 2018, muito mal. Para não 
fechar completamente a rodovia, foi feita uma 
pequena intervenção e, na ocasião, inclusive, 
requisitei uma obra de urgência no local, haja 
vista o risco que aquela barreira representava 
para todos os motoristas que por ali trafegam. 
 Ocorre que a chuva forte, como todos 
aqui estão falando, em todo o estado do Espírito 
Santo, agora atingiu a região também, na última 
segunda-feira. O barranco voltou a deslocar 
obstruindo completamente a Serra da Aliança, 
que é uma passagem muito importante para os 
moradores daquela região ali. 
 No momento, não havia ninguém 
passando, graças a Deus. Foi evitada uma 
tragédia. Recebi inúmeras ligações e mensagens 
de moradores e produtores rurais da região, 
solicitando uma intervenção junto ao Governo 
do Estado. Queria pedir ao governador Renato 
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Casagrande para viabilizar a desobstrução da 
pista, a construção de um muro de contenção o 
mais rápido possível. Sei que isso invoca uma 
quantia no erário do Governo do Estado, mas 
acho que a gente tem que dar esse apoio para 
esse pessoal. Dá para perceber a angústia dos 
moradores pelas ligações que recebo. 
 Agora, a alternativa que os motoristas 
têm é passar por Cachoeiro de Itapemirim - olha 
a volta! -, o que aumenta o percurso em 
sessenta, ou seja, mais de sessenta quilômetros. 
Apresentei novamente uma reiteração da 
indicação e solicitei urgência ao Governo para 
iniciar as obras necessárias. 
 O DER se manifestou informando que a 
obra não tem previsão, porque tem que esperar 
os trâmites necessários, mas o que entendemos 
é que se trata de obra emergencial e, quando é 
emergencial, tem que olhar o lado da 
população, podendo ser dada atenção rápida, 
porque a lei prevê isso. 
 Registro aqui, no plenário desta Casa de 
Leis, neste exato momento, minha preocupação 
com a manutenção de nossas rodovias, em 
especial mais atenção com esse trecho da Serra 
da Aliança, que há mais de um ano vem 
causando transtornos, atrapalhando o tráfego 
de moradores, estudantes e de escoamento da 
produção agrícola, além de colocar em 
permanente risco os motoristas que por ali 
trafegam. 
 Iria passar um vídeo mostrando como 
está a situação. Pode colocar o vídeo ali. Só um 
minutinho, rapidamente, para vocês verem 
como está a situação da Serra da Aliança. 
 São 9h58min. Estamos na quarta-feira. 
 

  (É exibido o vídeo) 
 

 Olha como está a Serra da Aliança. 
 

 O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Deputado Torino, enquanto mostra o vídeo aí, 
gostaria de me somar a V. Ex.ª e dizer que V. 
Ex.ª está coberto de razão. Também já fiz 
diversas indicações em relação a esse trecho. 
Quanto mais deputados fizerem, melhor, 
porque não é de agora. É importante dizer que 
não é do Governo Renato Casagrande. 
Aconteceu no Governo passado esse 
deslizamento.   
 Esse problema já é problema antigo, 
agora é um absurdo - é um absurdo - o poder 

público não dar uma resposta a uma rodovia tão 
importante, a um investimento que foi feito ali 
de uma magnitude elevada, uma soma elevada 
de dinheiro, de recursos públicos e 
simplesmente dizer que não está na previsão e 
que não tem condição de fazer. Isso não é 
resposta que o poder público dê para a 
população. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Isso! Verdade.  
 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Nós não podemos aceitar isso, aqui, como 
deputados, como poder público. Por quê? É 
uma rodovia importantíssima. V. Ex.ª colocou, 
com muita assertividade, na justificativa da 
vossa indicação, como nós já fizemos, também. 
Agora, nós não podemos ficar lavando as mãos 
nas águas do acaso, aqui, não. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Dizer que é uma obra muito cara, que 
não tem condição de fazer. 

Eu sei que não foi no Governo do 
governador Renato Casagrande. Mas eu digo, 
assim: esse problema tem que ser solucionado, 
porque Jerônimo Monteiro e Muqui, eles não 
merecem isso! A população que mora ali, como 
é que vai...  

E o visual da Serra da Aliança é uma coisa 
linda! É uma das sete maravilhas do mundo! 
Digamos assim, de tão bonito. 

 

 O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - E 
o trecho, deputado, o trecho de interdição é um 
trecho extremamente pequeno, extremamente 
restrito, tá? 

Então, fica aqui a fala deste deputado, 
somando com V. Ex.ª para que o DER e o 
Governo do Estado tome, urgentemente, uma 
providência para a solução desse problema. É 
uma vergonha para nós! 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Serra da Aliança está completamente 
obstruída. Não tem como se passar por lá, hoje! 
Tem que dar a volta em Cachoeiro Itapemirim, 
passar por Cachoeiro, ou seja, aumenta - e 
muito - a viagem.  

 

O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Nós precisamos resolver. 
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É um trecho pequeno, e nós não 
podemos ficar jogando isso, mais, para depois.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok.  
Deputado Gandini? 
 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Queria 

só me somar, também, a todas as falas. Dizer da 
importância desse assunto. É muita falta de 
planejamento, infelizmente. A gente precisa 
avançar.  

Mas queria solicitar, também, a V. Ex.ª: 
nós temos dois convidados, aqui, para 
receberem duas comendas. Senhor Egídio 
Malanquini, que eu propus que ele recebesse a 
Comenda Loren Reno, em relação a relevantes 
contribuições na atividade empresarial do 
Espírito Santo. E, também, o pastor Nelson 
Júnior, em reconhecimento à prestação de 
serviços relevantes de cunho religioso e social, a 
Comenda João Ferreira de Almeida.  

Eu pediria a V. Ex.ª, se fosse possível, a 
interrupção da sessão por dez minutos, para 
que a gente pudesse fazer a entrega dessas 
comendas.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Eu vou colocar em votação, aqui, com os 
colegas deputados, o pedido do deputado 
Gandini de dar duas comendas.  
 Em votação. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa)  
 Aprovado. 

Deputado Xambinho? 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Senhor presidente, só gostaria, também, de 
somar com a fala dos colegas a respeito da 
situação de Vila Velha, que se repete a cada 
ano.  

Mas destacar o trabalho que nós 
realizamos, junto com o prefeito Audifax lá na 
Serra, depois daquela chuva de 2013. Uma 
chuva que acabou, praticamente, afetando todo 
município da Serra. E, depois do ano de 2013, 
nós tomamos várias ações no município, 
principalmente a dragagem do Rio Jacaraípe, 
onde resolvemos o problema de Jacaraípe. A 
dragagem de outros córregos dentro da cidade. 

E hoje, graças a Deus, a cidade da Serra pode 
dormir tranquila com esse tipo de chuva que 
vem acontecendo. 

Nós temos pontos de alagamentos 
dentro da cidade sim, que ocorrem porque o 
volume de chuva é muito alto. Mas não tem 
problema maior, graças ao trabalho feito de 
prevenção de limpeza dos córregos da cidade, 
de limpeza das galerias de bueiro da nossa 
cidade. 

E nós temos um problema sério, que é 
um problema da Eco101, a famosa Eco171 - que 
é na BR-101, ali, naquele trecho de Laranjeiras, 
em frente o EPA, supermercado - que é 
decorrente de todo o ano. Todo ano que chove, 
que acontece uma chuva, aquele trecho fica 
alagado, e é um caos na BR-101. E nós estamos 
cobrando a Eco101, que ela faça a dragagem, a 
drenagem daquela região ali, para que resolva e 
solucione o problema.  

Muito obrigado.   

 
 (Registra presença o senhor 

deputado Dr. Rafael Favatto) 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Ok, deputado Xambinho.  
Antes da suspensão da sessão, a pedido 

do deputado Gandini, eu vou ler o último item.  
5. Discussão especial, em 3.ª 

sessão, do Projeto de Lei n.º 786/2019, do 
deputado Torino Marques, 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. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo deputado inscrito, a 

matéria segue agora para as comissões, para a 
sua aprovação.  

Terminada a Ordem do Dia, antes de eu 
passar para a fase das Comunicações, eu vou 
suspender a sessão pelo tempo de dez minutos? 
Para a gente voltar rapidamente. O deputado 
Gandini vai fazer a entrega das comendas.  

São duas entregas, né? (Pausa) Dez 
minutos? (Pausa)  

Está suspensa a sessão, às 10h04min.  
Muito obrigado pela sua audiência. 

Estamos ao vivo na Assembleia Legislativa. E a 
chuva não para! 
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  (A sessão é suspensa às 
10h04min e reaberta às 10h24min)  
 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - São 10h24min, está 
reaberta a sessão, passamos, agora, para a fase 
das Comunicações. 

Com a palavra o ilustre deputado Carlos 
Von. 

 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Senhor 
presidente, senhoras e senhores deputados, 
todos que nos acompanham pela TV Assembleia 
e pela TV Guarapari, aos servidores da Casa, 
todos que nos acompanham aqui nas galerias e, 
em especial, meu amigo Pedrinho Loyola, que 
veio de Guarapari, hoje, debaixo de chuva, para 
acompanhar os nossos trabalhos aqui. Ele que é 
um cidadão atuante, de Guarapari, está sempre 
na Câmara de Vereadores cobrando os 
vereadores e está aqui, também, 
acompanhando o nosso trabalho. Então, 
parabéns, Pedrinho! É disso que a gente precisa. 
A participação popular é importantíssima na 
política. 

Quero, hoje, repercutir desta tribuna a 
audiência pública realizada pela Comissão de 
Segurança na cidade de Guarapari, na semana 
passada, presidida pelo nosso ilustre deputado 
Delegado Danilo Bahiense. Tivemos também a 
presença do deputado doutor Hudson. 
Infelizmente não conseguimos ter a presença de 
outros deputados, pois no mesmo dia ocorreu a 
sessão solene em homenagem ao radialista, do 
nosso amigo deputado Torino Marques. E aqui 
estiveram presentes o Capitão Assumção e o 
deputado Delegado Pazolini. 

Foram tratados diversos temas na nossa 
audiência pública, presidida de forma magistral 
pelo deputado Danilo Bahiense, que é 
extremamente querido no nosso município, 
teve voto nos setenta e oito municípios, assim 
como o doutor Hudson, e foi o deputado de fora 
de Guarapari mais votado no município de 
Guarapari. Então, conduziu bem a nossa 
audiência pública. Tivemos lá a presença maciça 
da população de Guarapari, assim como de 
diversas autoridades, como o comandante Lyra, 
o delegado Guilherme Eugênio, que se fizeram 
presentes também. A gente teve oportunidade 
de ouvir a população, entender os problemas e 
saber que segurança pública é dever do Estado, 

mas é responsabilidade de todos. Então, foi 
cobrado bastante por parte da população a 
participação maior do município de Guarapari 
nas questões de segurança pública. 

O índice de desemprego de Guarapari, 
hoje, é o maior do estado do Espírito Santo, e 
temos pesquisas que mostram que tem uma 
relação direta o desemprego com a violência. 
Então, a falta de investimento no 
desenvolvimento econômico impacta 
diretamente na questão da violência, assim 
como também a falta de investimento na 
educação impacta também, diretamente, na 
violência, em Guarapari. Guarapari, hoje, é o 
último colocado em investimento na educação. 
É o único município, deputado Delegado Danilo 
Bahiense, que investe menos de cinco mil reais 
por aluno em educação.  

Aproveito o momento para conceder um 
aparte a V. Ex.ª. 

 
O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 

Deputado Carlos Von, parabenizo V. Ex.ª pelas 
palavras quanto a nossa audiência pública em 
Guarapari, agradecendo, sabendo que V. Ex.ª é 
muito querido naquela cidade. Foi aclamado ali, 
inclusive, como pré-candidato a prefeito de 
Guarapari. Se assim for da vontade de Deus, irá 
criar a Guarda Municipal naquele município, que 
foi uma das reivindicações. 

É certo que precisamos melhorar 
bastante, mas a Comissão de Segurança tem 
caminhado no estado do Espírito Santo, em 
muitas cidades, ouvindo todas as pessoas que se 
sentem empoderadas por estar participando e 
contribuindo com sugestões para que a gente 
possa melhorar a segurança pública do estado 
do Espírito Santo. Muito obrigado! 

 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - 
Obrigado! Obrigado, deputado Delegado Danilo 
Bahiense, que volto a repetir, tem o carinho e a 
admiração de todo o povo capixaba, e 
principalmente da população de Guarapari. 
Tem, junto com a gente, lutado muito, através 
de indicações ao Governo do Estado, tentando 
trazer melhorias para a nossa cidade. 

É necessário que o poder municipal 
invista, realmente, dê condições para que o 
poder produtivo de Guarapari possa se 
desenvolver, possa crescer. Na gestão passada, 
o prefeito Orly Gomes desapropriou uma área, 
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com recurso do Governo do Estado, no primeiro 
mandato do governador Renato Casagrande, um 
polo empresarial. Infelizmente já está há vários 
anos parado, abandonado, nada foi feito, a área 
está lá, foi comprada. 

Obviamente o fechamento da Samarco 
também contribuiu muito para o aumento do 
desemprego em Guarapari. Tivemos a grata 
notícia de que a Samarco estará voltando no 
final do ano que vem, isso vai contribuir muito 
para a redução do desemprego em Guarapari. E 
lamentavelmente Guarapari, com a maior taxa 
de desemprego do Espírito Santo, não tem um 
Sine funcionando. Estivemos com o secretário 
da Setades, o responsável do Governo do 
Estado, Bruno Lamas, para conversar a respeito 
do Sine. O que ele me passou era que isso aí era 
da responsabilidade da prefeitura, que ele 
poderia contribuir, sim, com material, com 
computadores, mas que, de fato, teria que ser a 
prefeitura que deveria abrir o Sine em Guarapari 
e, obviamente, com total apoio dele e do 
Governo do Estado. 
  Então a gente clama para que a 
prefeitura de Guarapari escute a voz das ruas e, 
realmente, abra um Sine em Guarapari, 
aproveitando, inclusive, esse momento de 
reabertura da Samarco, quando muitas pessoas 
vão ser contratadas, para que realmente isso 
não fique concentrado apenas nos municípios 
vizinhos, como Anchieta. O Sine de Anchieta 
funcionando a todo vapor e, infelizmente, 
Guarapari não possui a mesma ferramenta para 
atender a população.  

Foi discutida, também, a questão da 
Guarda Municipal, como disse aqui o deputado 
Delegado Danilo Bahiense. Importantíssimo 
realmente a implantação da Guarda Municipal 
em Guarapari, haja vista todo o trabalho que 
outras guardas têm realizado aqui no nosso 
estado. Cito sempre como exemplo a Guarda 
Municipal de Vila Velha. 

Foi também pedido pela população que 
se amplie o videomonitoramento e que esse 
videomonitoramento possa, também, interagir 
com a Polícia Militar, porque nada adianta um 
videomonitoramento se as informações não 
forem passadas para a Polícia Militar e a Polícia 
Civil.  

Assim como, também, o cerco eletrônico 
que funciona bem, hoje, aqui no município de 

Vitória, por exemplo, seria também uma ótima 
ferramenta para contribuir com a diminuição da 
violência em Guarapari. 

 O Governo do Estado precisa também 
fazer a parte dele. Nós temos um CDP em 
Guarapari, com capacidade para quinhentos 
presos, hoje superlotado, atendendo mais de 
mil presos, o CDP de Guarapari. Nós temos 
também que valorizar, dar condições de 
trabalho para nossa tropa, para Polícia Civil, 
que, hoje, sofre com salários defasados, com 
condições de trabalho terríveis. A gente sabe 
que o governador Renato Casagrande está 
iniciando um trabalho agora, mas fica sempre a 
expectativa, sempre a esperança de que possa, 
de fato, melhorar o salário e dar melhor 
condição para Polícia poder trabalhar. 

Obviamente, também, que o Governo 
Federal, na minha opinião, está fazendo a sua 
parte. A primeira atitude do ministro Sérgio 
Moro foi enviar ao Congresso pacote anticrime 
que, infelizmente, está demorando muito para 
ser votado. A gente não entende o porquê dessa 
demora toda. Mas o trabalho do Governo 
Federal já vem surtindo efeito na apreensão de 
drogas recorde. Nós temos também uma 
redução drástica no índice de homicídios no 
Brasil inteiro. Então, isso aí em apenas dez, onze 
meses. A gente acredita que, a médio e longo 
prazo, esse trabalho vai ser demonstrado ter 
sido ainda mais eficiente, ainda melhor. 

Para aproveitar o minuto que ainda me 
resta, chegou uma informação a mim de que 
estaria para ser votado em regime de urgência, 
na Câmara de Vereadores de Guarapari, projeto 
de lei que autoriza a prefeitura a pegar um 
empréstimo de quarenta e cinco milhões. 
Lembrando que nós temos aí um pouco mais de 
dez meses para as próximas eleições, e ninguém 
sabe para quê, na verdade, esses quarenta e 
cinco milhões vão servir e como ele vai ser 
investido. A princípio foi dito que seria para 
asfaltar diversas ruas do interior de Guarapari, 
mas a gente sabe que isso aí é um dever do 
Governo do Estado, através do Caminhos do 
Campo. Tanto é que o Governo do Estado já 
licitou diversos trechos, licitou a elaboração do 
projeto para poder pavimentar diversas ruas no 
interior de Guarapari. O prefeito alega que o 
empréstimo seria para mesma coisa e foi 
descoberto um rombo de trinta e dois milhões 
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nas contas da Prefeitura de Guarapari. Então, 
tudo indica, na verdade, que esse empréstimo 
será para cobrir esse rombo.  

Então, peço que a população de 
Guarapari fique atenta, cobre dos vereadores e, 
se realmente, de fato, isso acontecer quinta-
feira, aprovar esse empréstimo, em regime de 
urgência, vai ser um crime contra população, 
contra a cidade de Guarapari. Vamos ficar 
atentos, vamos cobrar dos vereadores da nossa 
cidade.  

Muito obrigado e que Deus abençoe a 
todos! 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o deputado 
Coronel Alexandre Quintino. (Pausa) 

Não respondendo... 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Gostaria de recorrer a V. Ex.ª junto à Comissão 
de Justiça sobre o Projeto de Lei n.º 949, de 
minha autoria, que dispõe sobre o fornecimento 
de merenda escolar aos professores e demais 
servidores de educação. Gostaria que fosse para 
Comissão de Justiça para que a Comissão de 
Justiça decidisse para evitar porque a Mesa, 
hoje, numa infelicidade indeferiu esse projeto já 
como inconstitucional. Quer dizer, é uma 
declaração que professores e servidores são 
obrigados a morrer de fome na escola.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Defiro, com muito carinho, 
o pedido de V. Ex.ª, esse grande deputado que é 
o nosso amigo Theodorico Ferraço.  

Deputado Coronel Alexandre Quintino 
não respondendo, com a palavra o deputado 
Dary Pagung. (Pausa) 

Também não respondendo, com a 
palavra o ilustre deputado Delegado Danilo 
Bahiense e já parabenizo pelo belo trabalho que 
o ilustre deputado vem fazendo em nosso 
estado.  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Bom dia, presidente!  Bom dia, senhores 
deputados! Bom dia, funcionários! Bom dia às 
pessoas que nos assistem pela TV Assembleia!  

O deputado Carlos Von já fez referência 
com relação às reivindicações que ocorreram lá 

na audiência pública realizada na Câmara 
Municipal de Guarapari.  

Mas eu gostaria aqui, presidente, de 
fazer uma reivindicação com relação ao Posto 
de Identificação de Guarapari. O Posto de 
Identificação de Guarapari está fechado por 
falta de servidores. Uma população superior a 
cento e trinta mil habitantes, onde no verão 
recebe aproximadamente um milhão de pessoas 
e o posto está fechado! 

Eu agradeço aqui ao deputado 
Theodorico Ferraço que ontem nos auxiliou aí 
num contato com o prefeito de Guarapari, 
Edson Magalhães. Mas o prefeito nos falou que 
está impossibilitado de disponibilizar, através de 
convênio, servidores para a Polícia Civil para que 
aquele posto seja reaberto.  

Nós temos no estado Espírito Santo 
aproximadamente setenta Postos de 
Identificação, mas só temos servidores em nove 
desses postos, o restante funciona graças aos 
convênios junto às prefeituras municipais.   

Então ontem, à tarde, nós fizemos um 
contato com o procurador-geral de Justiça, 
doutor Eder Pontes. Inclusive fizemos hoje uma 
provocação, via ofício, para que ele faça a 
gestão junto ao promotor de Guarapari para 
que disponibilize, ou seja, que autorize, ou nos 
auxilie para que esse convênio seja firmado.  

Porque o posto de Guarapari tinha dois 
peritos. Um perito adoeceu, afastou-se, a 
segunda perita afastou-se e na última segunda-
feira venceu o contrato do estagiário ou da 
estagiária. Então, o posto está fechado, não 
tendo condições sequer de entregar as carteiras 
de identidades que foram confeccionadas.  

Somando-se a isso, eu aqui reivindico, 
junto ao Governo do Estado, melhorias na 
Polícia Técnico-Científica porque hoje nós 
estamos com um montante de dezesseis mil 
processos parados por falta de espelho de 
carteira de identidade, bem como de película de 
segurança. Então, nós precisamos não somente 
melhorar o efetivo como também auxiliar a 
Polícia Técnico-Científica na aquisição de 
material.  

 Presidente, nós criamos, quando na 
Polícia Técnico-Científica, o Projeto Identificação 
Civil Itinerante para auxiliar a população 
capixaba. Porque, embora nós tenhamos postos 
em vários municípios que atendem aí os setenta 
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e oito municípios, o volume de servidores é 
muito pequeno, como, por exemplo, Cachoeiro 
Itapemirim, onde só havia uma perita e a 
capacidade diária do posto era para atender 
apenas dez pessoas. Com o Projeto Identificação 
Civil Itinerante, nós rodamos todo o estado e, 
no último mutirão realizado em Cachoeiro de 
Itapemirim, que tinha capacidade para emitir 
dez carteiras, nós fizemos lá mil, quatrocentos e 
vinte e duas carteiras de identidade num dia só.  

Durante aquela ocasião do projeto 
itinerante, nós tivemos a oportunidade também 
de fazer um mutirão nesta Casa, na Assembleia 
Legislativa e trouxemos para o nosso presidente 
Erick Musso a sugestão que fosse feito um Posto 
de Identificação e o Posto de Identificação está 
aí funcionando.  

Razão pela qual nós fizemos uma 
indicação recentemente ao Governo do Estado 
para que implemente o Projeto Identificação 
Civil Itinerante por parte da Polícia Civil do 
estado do Espírito Santo para que possa atender 
a demanda da população do Estado, já que a 
carteira de identidade é o diploma de cidadania. 
A carteira de identidade é um pré-requisito para 
que as pessoas tirem carteira de trabalho, CNH, 
título de eleitor, passaporte, façam prova do 
Enem, dentre outros.   

Nós fizemos também uma indicação ao 
presidente desta Casa, para que faça gestão 
através de convênio junto ao Governo do 
Estado, para que seja criado nesta Casa de Leis o 
projeto também de Identificação Civil Itinerante, 
que poderá atender à população capixaba, 
podendo, inclusive, levar outros serviços, como 
a Delegacia de Defesa do Consumidor e até 
mesmo a Defensoria Pública, o que muito 
auxiliaria a população capixaba. 

Luciano, eu gostaria que você passasse 
umas imagens aí. 

 
(São exibidas as imagens 

simultaneamente ao pronunciamento)  
 
Nós tivemos aqui, hoje, a palavra do 

deputado Luciano Machado com relação ao 
problema enfrentado em Guaçuí. Mas vejam, 
senhores, a situação de Vila Velha. Essas 
imagens aí foram feitas hoje por uma servidora 
aqui da Casa, tentando chegar à Assembleia 
Legislativa para trabalhar.  

Olhem a situação próximo ao terminal de 
Vila Velha. Olhem, senhores! Quem está com 
carro pequeno dificilmente conseguiria passar 
ali. As pessoas de ônibus, olhem só! Parece um 
rio. É um problema que vem se arrastando há 
muitos e muitos anos no município de Vila 
Velha. E olhem a precariedade! As bombas 
certamente não funcionam, ou se funciona não 
estão dando vazão. Temos recebido uma série 
de reclamações, onde em alguns dias de chuva 
as bombas sequer são ligadas. 

Você tem um segundo vídeo.  
 

(É exibido o vídeo) 
 
Olha lá o segundo vídeo, também de Vila 

Velha, feito por um servidor. Deputado Lorenzo 
Pazolini, olha a situação de Vila Velha! Situação 
lamentável!  Doutor Hércules, olha a situação da 
sua cidade.  

E, para agravar mais a situação, na beira 
da praia nós temos a Avenida Gil Veloso, que ela 
fica junto à areia da praia. Também estava toda 
inundada. Essa é a situação do nosso município.  

E, para finalizar, presidente, eu gostaria 
aqui de fazer um agradecimento. Nós indicamos 
recentemente - até conversei com o deputado 
Carlos Von - a instalação de um semáforo em 
frente à Pedreira, deputado, lá em Guarapari. 
Ali, o senhor sabe que em dia de festa muitas 
pessoas atravessam a avenida; em outros dias, 
dias normais, a população usa muito aquela 
pista ali, onde alunos retornam da escola, 
pessoas voltam do trabalho, as pessoas que 
moram naquele loteamento Portal de Guarapari 
e também em Jabaraí. Nós tivemos ali uma série 
de acidentes, atropelamento, acidente de carro. 

Lá, em Guarapari, nós temos um rapaz, 
filho de um funcionário nosso em Guarapari, 
que o rapaz está paraplégico em virtude de um 
acidente que ocorreu ali. Um menino novo, com 
pouco mais de vinte anos e ficou paraplégico. 

Então, nós fizemos essa indicação e uma 
solicitação. E gostaria aqui, de público, de 
agradecer ao Governo do Estado, porque 
embora o semáforo ainda não esteja instalado, 
mas já fizeram lá a faixa de pedestre, já puseram 
os postes e só está faltando colocar o semáforo, 
o que vai ajudar e muito.  

Então, agradeço ao Governo do Estado, 
por ter atendido; agradeço ao Maretto, diretor 
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do DER, que nos deu um retorno de imediato, 
fez o estudo e está instalando. 

Inclusive, deputado Carlos Von, eu 
conversei com o senhor Luiz Carlos Hadad, que 
é ali da Pedreira, e ele se prontificou, caso seja 
interesse do Governo do Estado ou da própria 
prefeitura, em doar todo o material para que se 
faça uma rotatória naquele local, porque 
ajudaria em muito.  

Nós falamos no dia da audiência pública 
a respeito dessa reivindicação que fizemos, e 
agora, aqui, estamos agradecendo ao Governo 
do Estado e agradecendo ao Maretto por ter 
atendido esse pleito.  

Nós solicitamos também ali ciclovias, 
desde Setiba, porque têm acontecido muitos 
acidentes. À noite, inclusive, fica muito 
perigoso. Então, nós solicitamos, fizemos essa 
indicação de ciclovias desde Setiba até a ponte 
que liga ao centro de Guarapari, e estamos 
aguardando. 

 Muito obrigado, presidente! Bom dia a 
todos e que Deus continue nos abençoando! 

 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - 
Deputado, só fazer um aparte. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Pois não, deputado Carlos Von. 
 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Quero 

te parabenizar e agradecer imensamente por 
toda a sua luta para realmente levar melhorias 
para a cidade de Guarapari. A população de 
Guarapari está reconhecendo isso. Realmente 
se faz necessário o semáforo ali. O ideal, de 
fato, seria a rotatória, então, você trouxe uma 
excelente notícia, do empresário que tem a 
empresa em frente e que se colocou à 
disposição para ceder todo o material. 

Então, em relação à ciclovia, eu acho que 
a ciclovia já contemplava no projeto original. 
Infelizmente, o recapeamento da Rodovia do 
Sol, de Setiba até o Extrabom, não foi finalizado. 
Então, eu acho importante essa sua cobrança 
porque, de fato, a falta de uma sinalização, uma 
rotatória e a ciclovia, a falta disso aí tem 
ocasionado muitos acidentes, inclusive 
acidentes fatais.  

Então, meus parabéns por estar 
realmente trazendo melhorias para o município 
de Guarapari, que tanto precisa. 

 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Obrigado, deputado! Seremos parceiros. 
V. Ex.ª estando na Prefeitura, seremos 
parceiros.  

Antes de eu entrar na Polícia - eu fiquei 
trinta e três anos na Polícia -, eu trabalhava na 
iniciativa privada, com empreendimentos ali em 
Guarapari, loteamentos, clube em Guarapari, e 
eu tenho um carinho muito especial pela cidade 
de Guarapari. 
 Muito obrigado a todos! Que Deus 
continue nos abençoando! 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o ilustre 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente em exercício, 
deputado Adilson Espindula, senhores 
parlamentares, público que nos assiste através 
da TV Assembleia, servidores desta Casa, nosso 
cordial bom-dia a todos,nesta manhã chuvosa 
de quarta-feira. 
 Senhor presidente, nós estamos vindo e 
assomando hoje a esta tribuna, assumindo a 
tribuna hoje, para abordar, principalmente, 
deputado Danilo Bahiense, a questão das 
chuvas hoje; ontem e anteontem, no município 
do Alegre, no Sul do Estado, no Caparaó; e nesta 
madrugada, desde ontem e manhã de hoje, na 
Grande Vitória. Nós sabemos que todos os 
municípios estão sendo afetados aqui da Grande 
Vitória: Vitória, Cariacica, Serra, Vila Velha e 
Guarapari, numa situação extremamente 
preocupante para a nossa população.  

Por essa razão, então, nós estamos 
trazendo aqui para o conhecimento dos colegas 
o projeto de lei ordinária, o Projeto de Lei 
935/2019, de nossa autoria, que tramita nesta 
Casa, cuja ementa diz o seguinte: 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, e dá outras providências. 
 Através desse projeto de lei 
complementar, de lei ordinária, Projeto de Lei 
935, nós queremos facilitar a chegada de 
recursos públicos aos setenta e oito municípios 
capixabas, e neste momento, principalmente, 

Identificador: 340036003300360031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quarta-feira, 20 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 147 

àqueles municípios que passam por calamidade 
pública ou situação de emergência. São aqueles 
municípios onde nós temos desabrigados, 
desalojados, pessoas que estão sem nenhum 
tipo de alimento, sem nenhum tipo de amparo 
material, necessitando de ajuda, de auxílio do 
poder público e de todos os capixabas. 
 Nós queremos priorizar que o Governo 
do Estado, com a aprovação e sanção desse 
projeto de lei, possa, efetivamente, atender 
essa parcela da população carente, vulnerável, e 
que passa por um momento de extrema 
necessidade, por um momento em que ela 
necessita, efetivamente, do auxílio do poder 
público e também do auxílio dos irmãos e das 
irmãs capixabas. 
 O Projeto de Lei 935/2019 vai liberar, de 
maneira prioritária, as emendas parlamentares 
para os municípios que estão em situação de 
emergência ou calamidade pública. Aquele 
município, por exemplo, que foi atingido por um 
vendaval, aquele município que foi atingido por 
uma chuva, por uma catástrofe, por um efeito 
climático avassalador, às vezes inesperado, às 
vezes até com certa previsão, mas que não teve 
condição de se preparar adequadamente e que 
precisa de verbas, por exemplo, para 
desobstrução de vias públicas, precisa de verbas 
para levar uma cesta básica àquela família que 
está desassistida, precisa comprar colchão para 
os desalojados, precisa para o pagamento do 
aluguel social.  

Nós queremos que esse município e essa 
população sejam atendidos de maneira 
prioritária. Essa população é prioridade 
absoluta. Ela tem que ser protegida, ela tem que 
receber amparo do poder público, deputado 
Ferraço. 
 Por isso, nós vamos solicitar, no dia de 
hoje, para ser votado, se Deus quiser, na 
próxima segunda-feira, o regime de urgência ao 
Projeto de Lei 935. O Projeto de Lei 935/2019 já 
tramitava nesta Casa, mas, diante dos últimos 
acontecimentos no nosso estado, diante deste 
cenário devastador na Grande Vitória, nós 
temos que reconhecer essa necessidade.  

Precisamos chegar a essa população de 
maneira ágil, de maneira efetiva, de maneira 
célere. Não adianta atender amanhã, nós 
precisamos fazê-lo com a maior brevidade 
possível. 

A fome não vai esperar; a emergência não vai 
esperar. É como um pronto-socorro, uma 
emergência médica, temos que estar lado a 
lado, ombreados com esses capixabas. E 
queremos, através da aprovação desse projeto 
de lei, possibilitar ter um instrumento legal para 
que o poder público estadual possa socorrer os 
municípios e os municípios possam ajudar a 
população capixaba.  

O nosso objetivo é criar um mecanismo 
de defesa dessa população, da população que 
está em maior vulnerabilidade social nos dias 
atuais, é fazer com que a verba chegue 
rapidamente a quem precisa, é fazer com que a 
população seja amparada, seja acolhida e que 
tenha um tratamento digno neste momento em 
que o estado passa por calamidade e precisa, 
efetivamente, da atuação do poder público. 

Então, quero, desde já, solicitar o 
empenho, o apoio dos colegas e das colegas 
parlamentares desta Casa para que possamos 
aprovar esse projeto de lei semana que vem e 
possibilitar ao Governo do Estado do Espírito 
Santo atender a essa camada da população que 
precisa de ajuda, que precisa de auxílio e que, 
neste momento, está desamparada.  

Vamos, hoje à tarde, andar pela Grande 
Vitória, caminhar para termos um diagnóstico 
mais preciso dessa situação. Mas as imagens 
que já nos chegam desde a manhã, as fotos, 
vídeos e áudios que estamos recebendo, com 
certeza absoluta, levam ao entendimento e à 
conclusão de que é preciso uma atuação forte 
do Estado neste momento. É preciso uma 
atuação robusta, uma atuação marcante, como 
tivemos em 2013 e em outras oportunidades. 

Então, venho conclamar os colegas, com 
muito respeito e com muita admiração, para 
que tenhamos, deputado Von, deputado 
Adilson, deputado Capitão Assumção, deputado 
Hudson, deputado Danilo Bahiense, Doutor 
Hércules, deputado Theodorico de Assis Ferraço 
e deputado Rafael Favatto, para que possamos, 
efetivamente, aprovar esse projeto semana que 
vem e criarmos um mecanismo de socorro a 
essas vítimas, para que essas pessoas que, hoje, 
estão desamparadas, tenham oportunidade de 
se restabelecerem de maneira digna e honesta, 
que recebam ajuda neste momento e possam 
reconstruir a vida com esforço, com trabalho, 
mas com a atenção do poder público. Esta Casa, 
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tenho certeza, vai dar a parcela de contribuição, 
vai dar o auxílio também para essas famílias que 
hoje estão sofrendo e que estão desalojadas. 

É um projeto de interesse social, que 
atende a população do Espírito Santo, que é 
amplamente possível de ser aprovado e 
sancionado em poucos dias, para que tenhamos 
um auxílio emergencial a essas famílias que hoje 
estão completamente desassistidas.  

Esse é o nosso pronunciamento, senhor 
presidente, lamentando por essa situação que o 
nosso estado vem passando, mas tenho certeza 
de que, com o trabalho desta Casa, com a 
colaboração desta Casa que nunca faltou à 
população capixaba, vamos reverter esse 
quadro novamente, como já foi lá em 2013. E 
teremos, se Deus quiser, dias melhores para os 
nossos quatro milhões de habitantes e para os 
queridos e queridas capixabas. 

Agradeço, presidente. 
Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o ilustre 
deputado Doutor Hércules, um dos futuros 
prefeitos de Vila Velha. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhor presidente, prezado amigo Adilson 
Espindula, inicialmente parabéns por sua 
atuação em sua terra Santa Maria de Jetibá. 

Segunda-feira, V. Ex.ª passou o dia todo 
na luta com relação à falta de água daquele 
município tão importante e que, felizmente, 
com a Cesan e com o Governo do Estado estão 
buscando solução para que o sofrimento do 
povo de Santa Maria de Jetibá não continue 
dessa forma. Parabéns pela sua atuação. Você é 
um deputado que, realmente, tem trabalhado 
muito, não só pela sua região, mas pelo estado 
inteiro. Então, quero dizer da honra que tenho 
em dividir com V. Ex.ª a nossa Comissão de 
Assistência Social, que V. Ex.ª preside tão bem. 

Há muito discurso com relação à Grande 
Vitória, às enchentes, especialmente em Vila 
Velha. E a primeira coisa que quero fazer neste 
momento aqui é ficar solidário com o povo da 
Grande Vitória, do Espírito Santo, mas 
especialmente com o povo de Vila Velha. É 
muito discurso, muita falácia, pouca 
providência. Essa história se repete. Há pelo 

menos mais de quarenta anos que moro em Vila 
Velha e que a gente vem assistindo a esse 
sofrimento. Então, é preciso também que os 
deputados daqui mandem dinheiro para Vila 
Velha como eu mando, porque nenhum 
deputado de Vila Velha, até hoje, mandou 
recurso de emendas pessoais como eu mandei 
para Vila Velha até hoje. Nenhum. Não tem 
nenhum.  

Digo que mais de oitenta por cento da 
minha verba pessoal tenho mandado para Vila 
Velha, aos hospitais de Vila Velha - Hospital 
Evangélico, hospital Nilton de Barros, que se 
chamava Hospital dos Ferroviários -, à Apad, à 
Apae, à Oca. Domingo mesmo, muita gente 
descansando e eu estava lá na Oca, levando 
para lá uma padaria. Aliás, padaria já levei. Fui 
levar uma fábrica de macarrão para cento e 
vinte alunos que são atendidos lá, com a Irmã 
Paula, nessa organização em Cobilândia. Então, 
discurso é muito fácil. Quero ver andar, quero 
ver trabalhar e também respeitar os colegas, 
não dar golpe. Isso é que precisamos ter, 
realmente: respeito, e não viver dando rasteira, 
porque isso é muito ruim. 

Sabe deputado Ferraço, V. Ex.ª já sofreu 
muito e lembro, inclusive, as injustiças que V. 
Ex.ª sofreu em Cachoeiro. Cachoeiro mudou. A 
história de Cachoeiro, reportando agora de Vila 
Velha para Cachoeiro, tem duas etapas: uma 
antes e outra depois de Ferraço. 

Eu saí de Vila Velha, era presidente da 
Câmara e Albuíno governador - um dos 
melhores governadores, uma das pessoas mais 
inteligentes que já conheci neste estado - e fui 
lá. Não acreditava - por quarenta e dois anos 
todos os prefeitos de Cachoeiro tentando tirar 
os trilhos do Centro de Cachoeiro, do Guandu - 
que Ferraço iria conseguir isso. E fui lá, e subi na 
máquina também, o último trem.  

Então Ferraço, quero lembrar que não é 
o discurso que faz as coisas, são as ações, igual 
você fez. 

Em 71, quando eu era vereador por 
Cachoeiro e você era deputado estadual - 
porque você é muito mais velho do que eu, me 
carregou no colo lá em Cachoeiro -, você foi 
levar na Câmara o projeto da Beira Rio. E falei, 
desculpa o termo: Esse cara é maluco. Como é 
que vai aterrar a beira-rio? E a Capitão 
Deslandes era mão dupla. Imaginem os 
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senhores, ali, onde era a Linha da Barra, que sai 
na Rui Barbosa, não passava carro. Olhem as 
pontes que Ferraço fez em Cachoeiro. Na 
verdade, o contorno de Cachoeiro. Tudo isso 
não é discurso, tudo isso é ação, tirocínio e visão 
futurista. 

Vila Velha, então, é isso. Vila Velha está 
sofrendo muito Ferraço, e continuo mandando a 
maior verba minha - eu que mando - para Vila 
Velha. Só o ano passado dei dez leitos de UTI 
para o Hospital Nilton de Barros e um 
hemocentro, também, para o Hospital Nilton de 
Barros. Foram trezentos mil reais, da minha 
verba de um milhão e trezentos mil, só nesse 
hospital; eu mandei para lá. E não é conversa 
não, não é discurso, é ação. E posso mostrar 
para quem quiser. 

Agora, peço ao Luciano que coloque ali. 
 
 (São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Dia 14, amanhã, portanto, é o Dia 

Mundial do Diabetes.    
 Então, diabetes é uma doença terrível, 
uma doença degenerativa, que nós podemos 
evitar desde que seja tipo 2. Tipo 1 é muito 
difícil. Já nasce, desde criança, já tem a doença. 
É difícil o controle. 
 É da minha autoria a Lei n.º 10.715, de 
2017, que dispõe sobre a permissão de acesso 
aos portadores, ou melhor, às pessoas com 
diabetes tipo 1, que possam entrar levando 
insulina, insumos, aparelhos de monitoramento 
de glicemia, pequenas porções de alimentação e 
bebidas não alcóolicas a eventos em espaço 
público ou privado. É porque o diabético tem, às 
vezes, necessidade de se alimentar para que a 
glicose dele não fique tão baixa e também não 
suba muito. 
 O Dia Mundial do Diabetes, celebrado no 
dia 14 de novembro, amanhã, portanto, foi 
criado, em 1991, pela Federação Internacional 
de Diabetes, junto à Organização Mundial de 
Saúde, para conscientizar o mundo inteiro sobre 
os problemas associados à doença: a alta 
mortalidade por doenças cardiovasculares, 
infarto e insuficiência cardíaca, AVC ou derrame, 
complicações específicas da doença, como 
insuficiência renal, perda da visão, alteração de 
sensibilidade dos membros inferiores e 

consequentes úlceras e amputação, porque a 
úlcera varicosa, às vezes, não cura e a falta de 
circulação poderá o médico ser obrigado a fazer 
amputação, especialmente dos membros 
inferiores. 
 O diabetes atinge nove milhões de 
brasileiros que equivalem a 6,2 % da população 
adulta, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, 
realizada pelo Ministério da Saúde em parceria 
com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, IBGE. 
 As mulheres apresentam maior índice 
comparado aos homens - 5,4 milhões para 3,6 
milhões. A maior incidência é na faixa etária 
entre sessenta e cinco e setenta e quatro anos, 
ou seja, 19,9 %; e a menor na idade entre 
dezoito e vinte e nove anos, ou seja, 0,6 %. Mas 
para os que têm mais de setenta e cinco anos, o 
percentual também é muito alto, 19,6 % de 
prevalência da doença. 
 No Dia Mundial do Diabetes, corridas, 
caminhadas, palestras, pedaladas, dentre outros 
diversos eventos são realizados como forma de 
divulgação da doença. No site oficial da 
campanha - aqui está o site: 
www.diamundialdodiabetes.org.br - é possível 
encontrar a atividade mais próxima na sua 
região. Participe! 
 Então, nós temos aqui o Alexandre. Todo 
ano, trago o Alexandre aqui à Assembleia. Ele 
tem um filho que tem diabetes tipo 1. Ele vem 
aqui, é um batalhador. Criou a Associação do 
Diabetes. Na verdade, o diabetes tipo 2 é uma 
doença que nós podemos evitar. É só cuidar da 
saúde, é só evitar excesso de alimentação, 
especialmente excesso de açúcares, e fazer 
exercício físico. Você poderá evitar uma série de 
complicações se você, naturalmente, quiser ter 
sua saúde equilibrada. Depende só de nós, 
nestes casos, a nossa saúde. 
 Muito obrigado, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - São 11h04min. 
 Com a palavra o deputado Dr. Emílio 
Mameri. (Pausa) 
 Deputado Dr. Rafael Favatto. (Pausa) 
 Deputado Engenheiro José Esmeraldo. 
(Pausa) 
 Deputado Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 
 Deputado Erick Musso. (Pausa) 
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 Deputado Euclério Sampaio. (Pausa) 
 Deputado Freitas. (Pausa) 
 Deputado Gandini. (Pausa) 
 Ambos não se pronunciaram, então, 
passo a palavra ao ilustre deputado Hudson 
Leal. 
 

O SR. HUDSON LEAL - (REPUBLICANOS 
10) - Cumprimentar o presidente, deputado 
Adilson Espindula, os colegas presentes, 
deputado Capitão Assumção, deputado Doutor 
Hércules, deputado Vandinho Leite.  

Recentemente, com essa instabilidade 
que está criada no Brasil, sobre algumas 
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 
Federal, eu gostaria de ressaltar, aqui, a nota à 
imprensa do nosso partido, o Republicanos10, 
que ele coloca que: 

 
A bancada do 
Republicanos na Câmara 
dos Deputados manifesta 
o apoio à tese da prisão 
após condenação em 2.ª 
instância. A partir de 
agora, os parlamentares 
irão aprofundar o debate 
para apresentar (ou 
mesmo apoiar) um texto 
adequado que não fira 
nenhuma cláusula pétrea 
e que não seja alvo de 
uma nova judicialização 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF). A prisão em 
2.ª instância é uma 
demanda da sociedade 
que exprime o desejo de 
combater a impunidade e 
buscar a segurança 
jurídica no País. Os 
republicanos na Câmara 
têm cumprido seu papel 
de forma coesa, moderada 
e equilibrada, 
representando da melhor 
forma os interesses dos 
brasileiros.  

 

Essa é minha opinião, deste deputado. 
Não poderia deixar de seguir uma decisão do 
partido a nível nacional. 

Mas vamos a alguns dados, que nós 
precisamos colocar, sobre o que são as cláusulas 
pétreas da Constituição. 

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Vamos só recordar. Constituição: 05 de 

outubro de 1988 ela foi promulgada. 
De 1988 a 2009, só para a gente fazer 

uma breve recordação, como foi votada a 
questão de prisão em segunda instância e 
trânsito em julgado. De 1988, até 2009, eram 
julgados em segunda instância. De 2009 a 2016, 
um falecido ministro do Supremo Tribunal, no 
seu brilhante relato - Eros Grau -, transitado em 
julgado. Então, a segunda alteração. De 2016 
até 2019, voltou para a segunda instância. 
Alguns ministros, naquela época, deram o voto. 
E agora, recentemente, mudaram o voto. 

E agora, de 2019, a gente ainda tem a 
insegurança de não saber até quando que vai 
ficar essa nova decisão de segunda instância. 
Por quê? Porque está para se aposentar o 
ministro Celso de Mello. Certamente o 
presidente vai colocar algum ministro da sua 
confiança e, novamente, vai voltar o voto em 
segunda instância. 

Então, essa instabilidade, com certeza, já 
está patente, muito, nos votos dos ministros.  

O presidente atual do Supremo, Dias 
Toffoli, colocou... Ele jogou para o Congresso, 
que pode ser por um projeto de lei, uma 
emenda, ou novo Código de Processo Penal. E o 
ministro Lewandowski fala o contrário. No seu 
voto, ele disse que tem que ter uma nova 
Constituição para mudar a cláusula pétrea. 

Então, vamos ao entendimento do que 
são as cláusulas pétreas.  

 

Art. 60. A 
Constituição poderá 
ser emendada 
mediante proposta: 

 
I -  de um terço, no 
mínimo, dos membros 
da Câmara dos 
Deputados ou do 
Senado Federal; 
 

        II -  do Presidente (...) 
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        III -  de mais da 
metade das Assembleias 
Legislativas... (...) 
 

Do país.  
O art. 60, § 4.º:  
 

§ 4º Não será 
objeto de 
deliberação a 
proposta de 
emenda tendente a 
abolir: 

 
        I -  a forma 

federativa de Estado; 
 

Então, isso é cláusula pétrea da 
Constituição. Não pode mudar. É um país 
federativo. 

 
        II -  o voto 

direto, secreto, universal e 
periódico; 

 
 Não pode ser mudado por emenda à 
Constituição. 
 

        III -  a 
separação dos Poderes; 

 
 Apesar disso ser cláusula pétrea, 
diariamente alguns Poderes tentam influir, 
principalmente neste Poder, o Poder Legislativo. 
Mas é uma cláusula pétrea. Não pode ter 
emenda.  

E está aqui o inciso IV: 
 

        IV -  os direitos 
e garantias individuais. 

 

Então, nesse aspecto que está a cláusula 
pétrea da Constituição. Então, assim, é dúbio. Se 
é dúbio entre os ministros do Supremo Tribunal 
Federal, por que não pode ser dúbio para a 
população? Nós não podemos esperar 
acontecer o que está acontecendo em alguns 
países da América do Sul. O Chile está passando 
por graves problemas, a Bolívia, recentemente, 
por outros problemas. 

Eu acho que nós temos que ser maduros 
o suficiente e pensar que sempre teve evolução, 

se está, diga-se de passagem, direita ou 
esquerda, extrema direita, extrema esquerda, 
centro-direita e centro-esquerda. 

Durante o Governo Militar houve 
avanço? Muitos avanços para o Brasil. Depois 
que teve a democratização, durante o período 
de Fernando Henrique teve evolução o país? 
Teve. Com o Governo Lula teve? Teve. Com o 
Governo Dilma teve? E esse Governo Bolsonaro 
está tendo muitos avanços. Teve agora a 
reforma da Previdência, corajoso, mudou. É 
necessário para avançar o país. 

Então, o que a gente tem que pensar não 
é de quem está lá no poder, de você ficar 
brigando para a gente criar essa instabilidade 
que pode acontecer neste país. Se por acaso 
tiver uma votação que seja a de apoiar a 
emenda, vai judicializar, os ministros novamente 
vão votar e vai ficar isso aí. Então, você tem que 
dar um remédio definitivo. Se tiver que fazer 
uma nova constituição, que o faça. 

A nossa Constituição, a Constituição de 
88, já é passada, é do século passado. Não 
existiam, quando foi feita a Constituição, 
ferramentas que hoje são modernas; 
ferramentas de gestão que muitos gestores não 
fazem. E muitos que querem ser gestores - 
prefeitos e governadores - também não sabem 
gestão, não têm experiência de gestão. 

Precisamos também de inovação 
tecnológica, precisamos de ferramentas de 
inteligência artificial. Por que as empresas usam 
inteligência artificial e as prefeituras não podem 
usar? Então, precisamos de gestores com 
capacidade, porque quando você se define que 
você quer ser um prefeito, um governador, você 
tem que se dedicar. Não é só falar, você tem 
que fazer. Precisamos de modernidade na 
gestão. 

Então, conclamo pelo bom senso dos 
deputados federais e senadores deste país, os 
nossos deputados federais e senadores que 
façam uma coisa definitiva. A Constituição é 
antiga, é velha, precisando modernizar.  

Por exemplo, o juiz, o Judiciário pode ter 
docência, pode ter dois vínculos. Por que um 
militar não pode ter dois vínculos, Capitão 
Assumção? Então, é coisa que precisa ser 
colocada claramente na nossa Constituição 
Federal, para que um militar possa dar aula com 
segurança. Ah, pode dar aula? Pode, porque 
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cada estado define o que pode fazer. Poder 
hoje, Pode. Mas, por que não vai ser claro? 
Porque alguns estados, dependendo do 
governador, pode não deixar fazer. Então nós 
temos que mudar.  

Naquela época você tinha uma definição 
de idade para entrar na Polícia, nas Forças 
Militares do Exército, Marinha, Aeronáutica. 
Naquela época tinha uma perspectiva de vida. A 
perspectiva de vida da população aumentou, 
então muitas coisas têm que ser mudadas. 

E aqui no estado do Espírito Santo 
precisamos também mudar a nossa 
Constituição. A nossa Constituição é antiquada. 
Nós tentamos mudar aqui, suprimir uma data na 
Constituição, que só quem pode fazer isso são 
os deputados, não pode ser o Executivo, e estão 
questionando. Então, precisamos sim de mudar 
as nossas Constituições Estadual e Federal. 

Vou aproveitar o tempo que me resta, 
senhor presidente. Eu gostaria que filmassem 
isso aqui. (Pausa) 

Pois bem, isso aqui é a bacia de Vila 
Velha. Quem chegar aqui neste plenário e falar 
que vai resolver é um mentiroso. Mas, para 
discutir qualquer cidade, ele tem que conhecer 
bem, tem que estudar, tem que saber.  

A gente sabe que no Canal Marinho 
houve interferência do homem, dos Jesuítas. A 
primeira transposição que teve no Brasil foi feita 
pelos Jesuítas. Então, para você conhecer o 
município tem conhecer a história, Capitão 

Assumção. Nós precisamos conhecer a história. 
Você sabe quem mais contribui para a 

enchente do Rio Marinho? A bacia do Campo 
Grande, ela é mais alta e a bacia do Rio 
Marinho é baixa, ali entra água. 

Hoje, na imprensa foi falado sobre 
Cobilândia, que está enchendo de água 
rápido. É verdade, porque ali o córrego Campo 
Grande... Eu desafio quem conhece onde é o 
córrego Campo Grande.  

Ali tinha seis metros, com a construção 
da Leste-Oeste, passou para doze metros. 
Então, a vazão de água é muito rápida. 

Então, a pessoa para ser gestor tem 
que saber, querer, brigar e conhecer. Quem 
falar que vai resolver é mentira. E precisa do 
Governo Estadual, porque precisa de dinheiro. 
Precisamos parar de falácia, precisamos fazer.  

Obrigado. Devolvo a palavra ao 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Vamos para o último orador 
inscrito nesta fase, a fase das Comunicações. 

Com a palavra a deputada Iriny Lopes. 
(Pausa) 

Janete de Sá. (Pausa) 
Luciano Machado. (Pausa) 
Marcelo Santos. (Pausa) 
Deputado Pr. Marcos Mansur. (Pausa) 
Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 
Deputado Renzo Vasconcelos. (Pausa) 
Deputado Sergio Majeski. (Pausa) 
Deputado Theodorico Ferraço. (Pausa) 
Deputado Torino Marques. (Pausa) 

 Ambos não respondendo, com a palavra 
o ilustre deputado Vandinho Leite.  
 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 
presidente desta sessão, deputado Adilson 
Espindula; deputados que se encontram ainda 
no plenário, deputado Capitão Assumção, 
deputado Hudson Leal, deputado Doutor 
Hércules; público que também nos assiste 
através da TV Assembleia; servidores da Casa, 
subo à tribuna nesta manhã, mais uma vez, para 
tratar sobre algumas, ou muitas, covardias que a 
concessionária de energia do estado tem feito 
com a população. 

O meu objetivo de militar citando esses 
casos é porque são muitos resultados positivos. 
Inclusive, depois da primeira denúncia que fiz, 
que teve um resultado positivo, várias famílias 
me procuraram aqui na Assembleia, e as 
decisões judiciais estão sendo favoráveis às 
pessoas. 

Então, deputado Hudson Leal, vou passar 
aqui um caso, que inclusive é mais um caso 
positivo, mas vou trazer vários outros, que serve 
de exemplo para quem estiver me assistindo 
neste momento, que não se deve pagar à EDP 
qualquer tipo de multa ou infração que eles 
cobrem, se você não estiver errado, porque, na 
maioria das vezes, quem está errado é a 
concessionária. 

E esse caso é extremamente maluco. É 
um senhor que achou que a conta dele estava 
diminuindo demais; ele foi ao escritório da EDP 
dizendo que a conta estava vindo muito baixa; 
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que ele é uma pessoa séria e queria que a EDP 
olhasse o relógio para ver se tinha algum 
problema ou não.  

A EDP foi; disse que o relógio estava 
empenado; e multou esse senhor em nove mil 
reais. Pessoa simples, que mora no meu bairro, 
no bairro que moro, que é o bairro Porto Canoa, 
inclusive, na mesma rua.  

Gostaria de passar esse vídeo para que 
todos possam compreender exatamente esse 
caso no bairro Porto Canoa.  
 

(É exibido o vídeo) 
 

 Parece... Se não fosse real e mostrando, 
se contasse as pessoas não acreditariam.  
 É um senhor que a conta dele estava 
baixando demais, ele foi reclamar porque a 
conta estava baixando e a EDP aplicou uma 
multa de nove mil reais porque o disco do 
relógio estava empenado. E daí? O que ele tem 
com isso? Não é? Se tem alguém que tem que 
conferir se o relógio está correto ou não é a 
empresa, não é o morador. E sem falar que ele 
já tinha ligado para a concessionária de energia 
várias vezes, e eles diziam que não tinha nada 
de errado. Aí ele foi lá pessoalmente, olha só!  
 A juíza, claro, percebeu essa maluquice 
da concessionária de energia, e rapidamente 
deu a liminar a favor do morador. Aí, dizer, 
deputado Capitão Assumção, depois daquela 
primeira denúncia que fizemos aqui, em que 
anunciei, coloquei nas redes sociais, deputado 
Hudson Leal, muitas pessoas procuraram o meu 
gabinete. E eu orientei a todas a entrarem na 
Justiça.  

E ontem, para a minha surpresa, 
pegando o nome das pessoas e os processos 
que estão na Justiça, sabe o que a Justiça fez em 
oitenta por cento dos casos? E vou começar a 
anunciar aqui na semana que vem. Ontem 
recebi todas as decisões. Oitenta por cento dos 
casos favorável aos moradores, ou seja, 
cancelando várias outras multas.  
 Mas, aí eu fico pensando e me 
perguntando. E aqueles moradores que não 
chegaram a ter acesso a um vídeo desses? 
Aqueles moradores que não têm esse tipo de 
informação? O que eles fazem? Eles vão lá e dão 
um jeito de parcelar, sem ter, tirando comida da 
boca dos filhos. Ou seja, é muita covardia dessa 
empresa, dessa concessionária de energia do 
Espírito Santo.  

E aí, eu vou fazer questão de divulgar 
todos esses casos e pedir à população para que 
nos ajude a divulgar aos parlamentares que aqui 
estão, quando vierem essas multas esdrúxulas, 
esses valores exorbitantes, não saia pagando, 
porque, na maioria das vezes, quem está errada 
é a empresa. É claro que não vou estimular 
ninguém a fazer coisa errada. Se fez coisa 
errada, tem que pagar mesmo. Mas, na maioria 
das vezes, são covardias que eles prestam, que 
eles fazem junto com a população, 
principalmente a população mais carente deste 
estado.  
 E eu estou fazendo questão de desnudar 
a EDP. De tirar debaixo do tapete todo esse 
processo corrupto dessa concessionária de 
energia do Espírito Santo. E aí quero ver eles, 
agora, me contraporem. Falar que não estou 
falando a verdade.  
 E as decisões judiciais favoráveis aos 
moradores? E a Polícia Civil, que comprovou as 
irregularidades, eu já trouxe os laudos da Polícia 
Civil aqui? E tem mais por vir, porque denunciei 
na Polícia Federal. A Polícia Federal está 
investigando. E a Polícia Federal - ó, Diretoria da 
EDP - não tem intervenção de ninguém; não tem 
intervenção de Governo do Estado, que vocês 
tentam fazer o tempo todo, para que as 
investigações não andem em outras esferas; não 
tem intervenção nem de presidente da 
República, porque já tem ex-presidente da 
República que, inclusive, foi preso em ações da 
Polícia Federal. Então, não tem jeito de tentar 
segurar essa investigação. Não tem jeito. 
 Estou firme, em cima, e não largo, 
porque infelizmente o que vocês fazem com a 
população mais carente deste estado é uma 

covardia. E eu tenho coragem para enfrentá-
los, não importa se tem dinheiro, não importa 
se tem bons advogados, não importa se tem 
interlocução com setores da sociedade. Isso, 
para mim, pouco importa. 

Eu, na verdade, vou continuar de forma 
veemente combatendo as covardias que vocês 
fazem, por acreditar que isso é o que eu tenho 
que fazer para a sociedade, até porque o que 
Deus tem colocado no meu coração é algo que 
eu preciso enfrentá-los mesmo, porque vocês 
não têm dó de ninguém, muito menos da 
população mais carente deste estado.  

Muito obrigado, senhor presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Passamos, agora, para o 
Grande Expediente do dia, Lideranças 
Partidárias. PRB. (Pausa) 

 
O SR. HUDSON LEAL - (REPUBLICANOS 

10) - Vou declinar. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - O PRB declinou.  
O PT. (Pausa) 
Não se encontra presente. 
Passo, então, para a liderança partidária 

dos blocos parlamentares. (Pausa) 
Como líder do bloco não se encontra 

presente, passo a palavra ao ilustre deputado 
Doutor Hércules, que é o deputado mais 
experiente de todos os demais aqui desta Casa. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Presidente, antes de passar a palavra para V. 
Ex.ª e falar em nome do bloco, eu só gostaria 
que a Taquigrafia registrasse uma solicitação 
minha. Solicitar que seja alterado de quarenta e 
cinco para oitenta e cinco anos o título de 
solenidade em homenagem ao Sinduscon, 
Sindicato da Indústria da Construção Civil, que 
vai ser no dia 4 de dezembro. Veio 
erradamente. Foi aprovado, na segunda-feira, 
quarenta e cinco e quero alterar para oitenta e 
cinco. Muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Deferido, conforme 
solicitação de V. Ex.ª. 

Passo os trabalhos daqui, da presidência, 
ao nobre colega deputado Capitão Assumção, 
para que eu possa falar em nome do bloco 
parlamentar, nas Lideranças Partidárias. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CAPITÃO 

ASSUMÇÃO - PSL) - Com a palavra o nobre 
deputado Adilson Espíndola, pelo tempo de 
quinze minutos. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

Cumprimento o ilustre presidente, que preside a 
sessão, neste momento, o deputado Capitão 
Assumção; os colegas aqui ainda presentes 
nesta sessão, o deputado Vandinho Leite, o 
deputado Hudson Leal, o deputado Doutor 

Hércules; e cumprimento também os nossos 
servidores deste Poder Legislativo Estadual. 
Cumprimento, também, todas as pessoas que 
estão em suas casas acompanhando esta sessão 
ordinária, através da TV Assembleia. 

Os capixabas - em especial, os santa-
marienses - estão cansados já de ouvir bons 
discursos. O que precisamos é de medidas 
efetivas e práticas como essa que eu peço aqui 
para que sejam colocadas no painel as fotos. 

 
 (São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Desde a última sexta-feira, Santa Maria 

de Jetibá sofre com a falta de abastecimento de 
água para consumo humano. Devido a este fato 
grave, nesta segunda-feira, levei o presidente da 
Cesan, Carlos Aurélio Linhalis, ao nosso 
município para ver de perto a situação dos 
santa-marienses. 

 Realizamos uma reunião com a presença 
do prefeito municipal Hilário Roepke; do vice-
prefeito Florentino Guilherme; do presidente da 
Câmara, o vereador Elmar Francisco Thom; e 
com outros vereadores do município; além do 
diretor operacional da Cesan, Rodolpho Gomes 
de Sá; do nosso promotor de Justiça, doutor 
Helder; dos membros do Comitê Hídrico 
Municipal e dos representantes dos segmentos 
organizados da sociedade. 

Fomos pegos de surpresa, tanto a 
sociedade santamariese, bem como a própria 
Cesan. No dia 9 de novembro, senhores 
deputados, ao meio-dia, a vazão na ETA, estação 
de tratamento de água, na sede do município, 
era de vinte e cinco litros por segundo; no dia 10 
de novembro, ao meio-dia, essa vazão era de 
dezoito litros por segundo; e no dia 11 de 
novembro a vazão era de apenas sete litros por 
segundo. Ou seja, em três dias, a vazão que era 
de vinte e cinco litros por segundo passou para 
sete litros por segundo. E o consumo em Santa 
Maria de Jetibá é de vinte e cinco litros por 
segundo. 

Alto São Sebastião é uma das 
comunidades que mais planta hortaliças, os 
nossos produtores rurais. Então, além de ser um 
rio pequeno onde está sendo captada essa água, 
também há um consumo muito grande pelos 
nossos produtores rurais lá da comunidade de 
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Alto São Sebastião. Chegou-se ao seguinte 
entendimento para amenizar os graves 
problemas e os transtornos causados pela falta 
de água em nosso município. Primeiro, a 
utilização de dois poços, que ficam na 

propriedade do senhor Ademar Kerckhoff, que 
devem ajudar muito no abastecimento no 
centro da cidade. Além dos poços, o 
presidente da Cesan garantiu o envio de 
quatro caminhões-pipas para abastecimento e 
distribuição de água do município para 
atender a demanda. Ontem, os carros-pipas 
trabalharam até às 22h, levando água tratada 
para vários lugares. Nenhuma unidade de 
saúde, nenhuma escola ficou sem 
abastecimento no município de Santa Maria 
de Jetibá. 

Além das ações emergenciais, é 
necessário que a Cesan resolva efetivamente o 
problema referente à distribuição de recursos 
hídricos, bem como revise o modelo de 
captação de água, de modo que situações como 
essa não se repitam em nossa cidade, que é 
produtora de água e tem suas atividades 
econômicas baseadas essencialmente nos 
recursos hídricos. 

Após a reunião, visitamos a estação de 
tratamento de distribuição de água e fomos a 
Alto São Sebastião, onde o presidente da 
Cesan pôde ver de perto a situação da região. 
Depois, visitamos o Rio Santa Maria da Vitória, 
para que seja estudada a viabilidade técnica 
para a captação de água, que é o nosso desejo 
para resolvermos de uma vez por todas essa 
situação em Santa Maria de Jetibá. 

Com toda certeza, se tivermos essa 
captação de água no Rio Santa Maria da Vitória, 
juntamente com a captação de água do Rio de 
Alto São Sebastião, não teremos mais esse 
problema lá em Santa Maria. Essa falta de água 
não é só nos tempos de estiagem, é nos tempos 
de chuva também, senhores deputados. 
Quando chove muito, por o rio ser pequeno, a 
coloração da água, imediatamente é suspenso o 
abastecimento de água em nossa cidade. E que 
se intensificaram nos últimos quatro anos, e até 
o momento nada foi feito. Tivemos esses 
problemas na estiagem e, também, nos tempos 
de chuva, mas como repito aqui, que se 
intensificaram muito esses problemas nos 

últimos quatro anos e nada, deputado Doutor 
Hércules, foi feito, apenas ficou sempre nos 
discursos.  

O presidente da Cesan, que está muito 
solícito com as nossas demandas - e aqui eu 
quero agradecer -, estivemos reunidos junto 
com ele e com a administração municipal, por 
três vezes já neste ano, para tratarmos de 
transtorno na cidade devido às obras de 
tratamento de esgoto, bem como do 
abastecimento de água e tratamento de esgoto 
para as comunidades de Belém, Santa Luzia, 
Recreio e Caramuru, processos esses em 
andamento lá na Cesan. Além de estar já em 
processo de licitação a ampliação nas melhorias 
na estação de tratamento de água da sede. Uma 
nova licitação está sendo feita para que nós 
possamos melhorar as adequações e 
ampliarmos lá para que nós possamos 
armazenar mais água, no centro de tratamento 
de água na sede do nosso município. 

Agora, o presidente da Cesan abriu um 
processo para termos um novo lugar para 
captação de água, que é do Rio Santa Maria da 
Vitória. E nós vamos acompanhar o processo 
que eu tenho certeza que será resolvido no 
menor tempo possível.  

Quero também agradecer ao nosso 
querido governador, que tem sempre um 
carinho muito grande com os municípios do 
interior e, tem também, um carinho muito 
grande com o município de Santa Maria de 
Jetibá. E eu tenho certeza que ele dará todo aval 
para que essa obra saia o mais rápido possível, 
para que possamos resolver essa situação no 
município de Santa Maria de Jetibá. Tenho 
certeza que o governador sempre está 
preocupado com todas as nossas demandas, 
está sendo também muito solícito e está 
tentando resolver, não só os problemas do 
Município de Santa Maria de Jetibá bem como 
os problemas de todos os municípios capixabas. 
Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (CAPITÃO 
ASSUMÇÃO - PSL) - Obrigado, nobre deputado 
Adilson Espindula.  

Dando prosseguimento ao Grande 
Expediente, agora com os nossos oradores 
inscritos, a primeira oradora inscrita deputada 
Iriny Lopes. (Pausa) 

Identificador: 340036003300360031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



156 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 20 de novembro de 2019 

Não estando presente, deputado Luciano 
Machado. (Pausa) 

Também não está presente. 
Pastor Marcos Mansur. (Pausa) 
Ausente. Deputada Janete de Sá. (Pausa) 
Ausente. Deputado Sergio Majeski. 

(Pausa) 
Deputado Majeski também não se 

encontra.  
Com a palavra o deputado Doutor 

Hércules. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente Capitão Assunção, prezados 
colegas aqui no plenário, deputado Vandinho 
Leite, deputado Adilson, Capitão já disse 
presidindo, volto à tribuna para falar um pouco 
sobre Vila Velha.  

No dia 26 de novembro do ano passado, 
eu aluguei um helicóptero, paguei do meu bolso 
e, com o Alexandre que está ali, cinegrafista, 
Alexandre Galvea, que conhece muito bem 
aquela Região 5, especialmente a Barra do Jucu, 
nós fizemos um sobrevoo de quarenta minutos. 
E o Alexandre filmou quarenta minutos de 
helicóptero mostrando algumas coisas de Vila 
Velha, alguns alagamentos e, especialmente, a 
questão de Caçaroca, das comportas que estão 
fechadas em Camboapina, por ali naquela 
região, com o Eduardo Pignaton e com o 
comandante Queiroz no helicóptero.  

Nós filmamos uns quarenta minutos. Eu 
tirei mais de duzentas fotografias. Eu estava no 
helicóptero mostrando Vila Velha, os canais. E 
ninguém em Vila Velha pode falar com relação 
aos canais, alagamentos melhor do que Eduardo 
Pignaton; ninguém. Outro é Beto Pêgo com 
quem nós fizemos depois uma andança muito 
grande pelos rios, pelos canais de Vila Velha e, 
realmente, vimos. Tem gente que não foi in 
loco.  

O Rio Formate, hoje, desviaram para o 
canal, ainda Rio Marinho, porque ainda tem um 
pedacinho de Rio Marinho. Tem o Canal 
Marinho e tem ainda um pedacinho de Rio 
Marinho como ele era antes de ser feito os 
canais pelos jesuítas.  

Muito bem. Mostramos também 
dezenove lagoas que tem em Jaguarussu, que 
pouca gente conhece, e que tem oito milhões e 
trezentos mil litros de água que nasce ali, ou 
então são acumuladas pela chuva.  

Qual a nossa intenção? Levamos para o 
conhecimento do então presidente da Cesan, na 
época, mostrando que é muito mais fácil captar 
e tratar a água daquelas lagoas de Jaguarussu - 
são dezenove lagoas - do que tratar o Rio Jucu, a 
água do Rio Jucu que já desce poluída.  

E há três anos, aproximadamente, eu fui 
lá em São Paulinho do Aracê, e filmamos e 
tomamos água na primeira nascente do Rio 
Jucu, que fica perto da Pedra do Lagarto, em 
São Paulinho do Aracê, com o prefeito, na 
época, Carlinhos Borboleta e com a promotora 
da cidade, que era a doutora Nora Ney.  

Então, nós começamos ver ali a poluição 
do Rio Jucu de lá de cima; começando primeiro 
na nascente. O cinegrafista, da época, 
Alexandre, era o Paulo Brand, que não trabalha 
mais na Casa, pelo menos na televisão. Todas as 
descidas do Rio Jucu nós fizemos. O Alexandre 
sabe disso.  

 Dia 22 de março é o Dia Mundial da 
Água. Quem organiza isso muito bem é Eduardo 
Pignaton, e sempre estive presente. Vigiei e 
vigio a barragem de Caçaroca. Vou lá, fotografo 
e não vejo ninguém lá. Mas eu vou sempre. 
Botaram umas pedras grandes para gente não 
ter acesso mais à barragem, mas eu dou um 
jeito de ir andando até lá. Reclamei com o atual 
presidente da Cesan, que o rio estava muito 
seco. Há alguns anos puseram uma barragem de 
saco de areia no meio do leito do rio. E o que 
aconteceu? O rio encheu, a água sai pelo lado 
esquerdo; o lado esquerdo você, de frente para 
o mar, tem o dique estrada, que pouca gente 
também sabe o que é dique estrada, porque 
não estudou bem isso.  

Dique estrada foi feito porque houve 
uma grande enchente em Vila Velha que a água 
do Rio Jucu foi parar na Praça Duque de Caxias, 
a praça de Vila Velha. Então, fizeram esse dique 
estrada para conter a água, para não chegar até 
Araçás, Guaranhuns, Novo México, Vila Nova, 
Coqueiral de Itaparica, enfim, e não chegar até a 
praça de Vila Velha, Duque de Caxias.  

Do lado esquerdo tem a contenção do 
dique estrada, do lado direito não tem. A Região 
5 ficava toda alagada e deve estar alagada hoje, 
a Região 5, especialmente a Tapuera da Barra.  

Então, nós conhecemos aquilo muito 
bem, nós conhecemos aquilo não é de falar, é 
de ir lá, é de alugar um helicóptero, pagar do 
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bolso. Nada de dinheiro da Assembleia! Pagar 
do bolso, para mostrar realidade.  

A Assembleia hoje tem um acervo, que o 
Alexandre fez essa filmagem, que nunca teve.  
Alexandre está ali. É testemunha. Ele quem 
filmou. A Assembleia nunca teve e eu dei para a 
Assembleia. Dei para a Cesan também para 
mostrar realmente a realidade. 

O Rio Formate sendo desviado para o Rio 
Marinho, lá em cima ainda Rio Marinho. Não no 
canal. Tem duas manilhas hoje, deputado 
Vandinho. Duas manilhas que estão desviando o 
rio. Isso é realmente um absurdo! Tem que 
alagar! Não sei porque acabaram com aquela 
comporta porque o que acontecia com o Canal 
Marinho? Por que ele foi aberto pelos jesuítas? 
Porque os produtos hortigranjeiros vinham de 
cima das montanhas especialmente a Região de 
Pedra Azul, ali por cima. E quando pegava de 
barco chegava até a foz do rio, na Boca da Barra, 
os barcos tombavam. Na verdade não vinha lá 
de Pedra Azul de barco, vinha um trecho que 
podia ser navegável. Chegava na Barra do Jucu 
tombava por causa da maré, por causa da onda. 
Então, desviando  ali o produtor  chegava de 
barco onde é a Polícia Federal, em São 
Torquato, ao lado da segunda ponte, ponte 
Gerson Camata.  

Então essa história de Vila Velha que 
pouca gente conhece porque não anda a pé, 
não anda no meio do povo, não anda de 
helicóptero. Não o helicóptero pago pelo povo, 
mas helicóptero pago pelo meu bolso, para 
filmar, documentar e mostrar a realidade. Não 
tem ninguém que vai fazer milagre, mostrar que 
tem que fazer isso, fazer aquilo. Tudo isso é 
conversa mole! Eu estou realmente rezando, 
estou triste com o que tá acontecendo com o 
povo de Vila Velha hoje e do Espírito Santo, da 
Grande Vitória, mas especialmente Vila Velha. O 
povo tá sofrendo muito e é preciso que se tome 
providência.  

É preciso também que os deputados, 
senadores, mandem verba para suas cidades, 
mandem verba especialmente para Vila Velha, 
as regiões que estão sofrendo mais. Igual eu 
tenho feito a minha parte aqui. Eu tenho feito! 
Oitenta por cento da minha verba pessoal eu 
mando para  Vila Velha, para o Hospital 
Evangélico, Hospital Nilton de Barros, o antigo 
Ferroviário. A OCA, que já falei hoje cedo aqui 

que já destinei verba para compra de uma 
fábrica de macarrão para cento e vinte crianças 
e também para vender para ter fundos para 
sustentar essas crianças. Domingo estava lá com 
a irmã Paula, uma irmã italiana, de Pádua, na 
Itália, que fundou há dezessete anos essa 
associação. A APADD também. Prevenção de 
usuário de droga, lá no Canal Bigossi. Precisa 
levar recurso para lá. 

A Apae! Vai lá hoje que a Apae está 
debaixo de água em Vila Velha. Quanto de verba 
que mandaram para a APAE de Vila Velha até 
hoje?  

Então, é isso que  precisamos trabalhar, 
nós precisamos trabalhar mais, o nosso povo 
está sofrendo, o povo do Espírito Santo, da 
Grande Vitória, o povo de Vila Velha. Nós 
precisamos trabalhar cada vez mais! Trabalhar, 
trabalhar e trabalhar! Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) -  11h48min. 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Pela 

ordem, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) -  Pois não, deputado. 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) -

Gostaria de pedir a V. Ex.ª que neste momento 
submetesse a verificação de quorum o Plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) -  É regimental. Vou atender 
o pedido de V. Ex.ª.  

Vamos iniciar a recomposição de 
quorum.  

 
 (Procede-se ao registro das 

presenças) 
  

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não 
responderam à chamada os 
senhores deputados Alexandre 
Xambinho, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Dr. Emílio Mameri, Dr. 
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Rafael Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Erick Musso, Euclério Sampaio, 
Freitas, Gandini, Hudson Leal, 
Iriny Lopes, Janete de Sá, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, 
Marcos Garcia, Pr. Marcos 
Mansur, Raquel Lessa, Renzo 
Vasconcelos, Sergio Majeski, 
Theodorico Ferraço e Torino 
Marques) 

 
(Registram presença os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Capitão Assumção, Doutor 
Hércules e Vandinho Leite)  

 
 Como somente quatro deputados 
registraram a presença, não há quorum para a 
manutenção da sessão. Vou encerrá-la, antes, 
porém, comunico que a pauta da próxima 
sessão ordinária será a mesma, exceto as 
matérias votadas na sessão de hoje, e mais: 
discussão única, nos termos do art. 66, § 6.º da 
Constituição Estadual, do veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 360/2019, e convido os 
senhores deputados e as senhoras deputadas 
para as próximas, que serão: solene, hoje, às 
15h, em homenagem à cadeia produtiva do 
café, conforme requerimento da deputada 
Raquel Lessa; e às 19h, em comemoração aos 
cento e sessenta anos da fundação da Igreja 
Presbiteriana no Brasil, conforme requerimento 
da Mesa Diretora, ambos aprovados em 
Plenário. 
 Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, hoje, às 15h, 
Expediente o que ocorrer, e 
também comunicamos que 
haverá sessão solene, hoje, às 
19h, e sessão ordinária, dia 18 de 
novembro, cuja Ordem do Dia é 
a seguinte: Discussão única, nos 
termos do art. 66, § 6º, da 
Constituição Estadual, do 
veto total aposto ao Projeto de 
Lei n.º 360/2019; discussão 
única, em regime de urgência, do 
Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 87/2019; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 618/2019; discussão 
única do Projeto de Lei n.º 
131/2019 e discussão 
prévia do Projeto de Lei n.º 
114/2019) 
 

  Encerra-se a sessão às onze horas e 
cinquenta minutos. 

 
*As inserções em negrito referem-se às 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 
 
 

 
QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

SOLENE, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 
  ÀS QUINZE HORAS E TRINTA E UM 
MINUTOS, A SENHORA DEPUTADA RAQUEL 
LESSA OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Senhoras e senhores, 
senhora deputada proponente desta sessão 
solene, Raquel Lessa, ilustres autoridades e 
telespectadores da TV Assembleia, boa tarde! 

É convidada a compor o local de 
destaque a senhora deputada proponente, 
Raquel Lessa, que fará os procedimentos 
regimentais de abertura desta sessão solene. 
(Palmas) 
 

(Toma assento à Mesa a referida 
deputada)  

 
É convidado o subsecretário de Estado 

de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 
Pesca, Michel Tesch; convidado o diretor-
presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rural  - Incaper, 
Antônio Carlos Machado; convidada a prefeita 
do município de São Gabriel da Palha, Céia 
Ferreira; convidado o prefeito do município de 
Marilândia, Geder Camata; também convidado 
o prefeito do município de Pancas, Dr. Sidiclei 
Giles de Andrade; vereador presidente da 
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Câmara de Pancas, Otniel Carlos de Oliveira; 
vereador por Marilândia Cimá Fubá; vereador 
do município de Águia Branca Marcos Quiuqui; 
também convidado o secretário de Agricultura 
do Município de Vila Pavão, José Henrique 
Martins Pinto. (Palmas) 

 
(Tomam assento à Mesa as 

referidas autoridades) 
 

Informo que esta sessão é transmitida ao 
vivo pela TV Assembleia nos canais abertos e 
digitais, YouTube e Facebook. As fotos do 
evento estarão disponíveis a partir de amanhã, 
dia 14, em nosso site. 

É com satisfação que a Assembleia 
recebe todos para a sessão solene em 
homenagem à cadeia produtiva do café, com a 
entrega da Comenda do Mérito Dário Martinelli. 

Dário Martinelli, patrono da comenda a 
ser entregue nesta sessão solene, foi 
considerado o pai do conilon no Espírito Santo, 
em função de esforços feitos na década de 60 
para superar a crise gerada, em São Gabriel da 
Palha, pelo programa do Governo Federal de 
erradicação do café.  

Dário nasceu em Santa Teresa, em 1933, 
e começou sua trajetória política no final da 
década de 60 como vereador em São Gabriel da 
Palha. Exerceu o cargo de prefeito do município 
por dois mandatos e foi também deputado 
estadual. Martinelli faleceu em setembro de 
2015. 

Neste instante, a senhora deputada 
Raquel Lessa procederá à abertura desta sessão 
solene, conforme é regimental.  
 

A SR.ª PRESIDENTE - (RAQUEL LESSA - 
PROS) - Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão solene e procederei à leitura de 
um versículo da Bíblia. Queria todos de pé! 
 

(A senhora deputada Raquel 
Lessa lê 2 Timóteo, 2:6) 

 
 Podem se sentar! 

Considero como lida e aprovada a ata da 
sessão anterior.  

Informo a todos que essa sessão é solene 
em homenagem a toda a cadeia produtiva do 

café com entrega da Comenda do Mérito Dário 
Martinelli conforme requerimento da minha 
autoria aprovado em plenário por unanimidade. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, todos 
são convidados, em atitude de respeito, para as 
execuções do Hino Nacional e do Hino do Estado 
do Espírito Santo. 
 

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

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - A partir deste momento, 
teremos a apresentação musical do cantor e 
compositor capixaba, Conrado Rangel. 

 
O SR. CONRADO RANGEL - Olá, senhoras 

e senhores, uma boa-tarde! 
Gostaria de deixar o meu agradecimento 

à deputada Raquel Lessa. Obrigado pelo convite, 
deputada! 

 
(É entoada a música pelo cantor) 

 
Obrigado a todos! 
 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Nossos agradecimentos ao 
cantor Conrado Rangel.  

Neste momento, é convidada a fazer uso 
da palavra a proponente desta sessão solene, 
senhora deputada Raquel Lessa. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (RAQUEL LESSA - 
PROS) - Boa tarde a todos e a todas! 

É com muita alegria que estou aqui, 
vendo este plenário cheio de lideranças, de 
cafeicultores, de pessoas importantes para mim 
e para o estado do Espírito Santo. 

Quero saudar a Mesa, cumprimentar o 
subsecretário da Agricultura, Michel, que está 
aqui hoje representando o nosso secretário 
Paulo Foletto; quero saudar também o Antônio, 
nosso amigo - já tive o prazer de ser prefeita 
junto com o Antônio -, diretor-presidente do 
Incaper. Muito obrigada!  

Quero saudar os prefeitos que estão aqui 
hoje, três prefeitos: Geder, prefeito de 
Marilândia; Céia, prefeita de São Gabriel da 
Palha; e Sidiclei, prefeito de Pancas. 
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Quero saudar também os nossos 
vereadores aqui presentes: vereador 
Marquinhos, por Águia Branca; vereador Cimá, 
por Marilândia; vereador Otniel, que é o 
presidente da Câmara de Pancas; e o Henrique, 
que também é vereador por Vila Pavão e é 
secretário de Agricultura de Vila Pavão. 

 Então, saúdo todos vocês e agradeço 
pela presença. 

 Dizer a vocês da minha alegria, 
estampada em meu rosto, por ter vocês aqui 
presentes, hoje, em um dia tão importante. 

 Estamos aqui reunidos, nesta tarde, para 
homenagear quem produz o café do Espírito 
Santo. Esta tarde leva o respeitado nome de um 
cafeicultor visionário, Dário Martinelli, um dos 
responsáveis pela história do cultivo do café 
conilon, que nos deixou aos oitenta e dois anos 
de vida. 

 Residente em São Gabriel da Palha, Dário 
Martinelli era formado em Odontologia, casado 
com Dona Célia e pai de dez filhos. 

 Foi vereador por São Gabriel da Palha e 
compôs a primeira Câmara Municipal, na qual 
foi presidente em 1967. Ele também foi prefeito 
em dois mandatos, o primeiro de 1971 a 1973; e 
o segundo de 1977 a 1983, um mandato de seis 
anos, na época. 

 Em sua carreira política, ele ainda foi 
deputado estadual nesta Casa de Leis em 1989. 

 A história do conilon capixaba se 
confunde com a biografia do doutor Dário. Ele 
adotou o café conilon como causa e tudo 
aconteceu quando então prefeito de São Gabriel 
da Palha, na década de 70, assumiu a prefeitura 
em meio ao impacto provocado pelo Programa 
de Erradicação do Café, estimulado pelo 
Governo Federal, e que resultou em um grande 
êxodo rural da região de São Gabriel da Palha, 
que tinha terras cultivadas com café bourbon. 

 Os produtores vendiam suas terras e se 
dirigiram com seus caminhões de mudanças 
para outros estados. Os que ficaram no 
município, estavam sem alternativas 
econômicas naquele momento. Logo, o novo 
prefeito doutor Dário, preocupado com a 
realidade dos agricultores e na busca de 
socorrer o município quase sem receita, 

encontrou uma luz no fim do túnel com o café 
conilon.  

 Ele ficou sabendo de uma área localizada 
na região em que o café havia resistido à 
eliminação e também era resistente à ferrugem. 
Era o café conilon. E esse prefeito visionário viu 
neste café a resposta que buscava como 
alternativa para socorrer o município quase sem 
receita. Assim, adquiriu sementes da lavoura 
remanescente e formou, na cidade, com a ajuda 
de técnicos, o primeiro viveiro de mudas de 
café. 

 Dário Martinelli colheu e enviou 
quarenta quilos de semente para cada 
município do estado, fora de regiões 
montanhosas, dando o pontapé inicial na 
atividade. Iniciou o incentivo ao plantio, doando 
mudas aos produtores numa intensa, árdua, 
mas desafiante campanha de conscientização 
entre os produtores e moradores de São Gabriel 
da Palha. Mas ele tinha uma visão tão grande 
que distribuiu quarenta quilos de semente para 
os municípios ao redor de São Gabriel da Palha; 
porque não adiantava só São Gabriel ter o café 
conilon, ele precisava de uma região para ter 
esse café. 

 Todo esse trabalho teve continuidade 
com o prefeito Eduardo Glazar, em 1974, um 
polonês que contribuiu para a passagem de São 
Gabriel da Palha. Como produtor rural de visão 
ampla e dinâmica, e sendo um dos fundadores 
do município, encampou essa luta pelo cultivo 
do café conilon, contando com o apoio da 
indústria de café solúvel Realcafé, que estava 
sendo construída no estado por iniciativa do 
empresário Jones Tristão e que deu garantias de 
que compraria a produção, sendo tudo que os 
produtores precisavam para apostar no plantio 
do café conilon. 

 A primeira lavoura técnica implantada no 
Espírito Santo foi na propriedade do doutor 
Dário Martinelli, um pioneiro e grande 
articulador de tudo que aconteceu na 
cafeicultura de Conilon, que sempre teve um 
trabalho conjunto com o Incaper. 

 Naquela época, o instituto já dava sinais 
de sua credibilidade em pesquisa de campo. 

Toninho, estou falando do Incaper, viu? 
Você está feliz. 
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Doutor Dário deixou para nós um 
exemplo de sabedoria. Foi um homem que 
sempre conviveu muito bem com todos os elos 
da cadeia produtiva. O conilon só existia em 
coleções. Ele tirou aquele café da coleção e 
colocou em campo, participando ativamente de 
toda a evolução.  

Graças a essa visão, só no Espírito Santo 
são mais de oitenta mil famílias que têm a 
cafeicultura de conilon como principal atividade. 
Ele enfrentou o fim de lavouras inteiras, ajudou 
a difundir o cultivo do conilon e foi um dos 
grandes responsáveis pela evolução da 
produção capixaba.  

Defensor da excelência, Dário foi 
pioneiro na implantação de estrutura para a 
produção do cerejo descascado e incentivou a 
realização de concursos de qualidade do café 
conilon, um café que era discriminado - era visto 
como ruim - e que chegou ao mercado de cafés 
superiores, graças também ao trabalho de Dário 
Martinelli. Ele ajudou a refazer a imagem do 
conilon. Participou de todos os concursos de 
qualidade de São Gabriel da Palha e foi 
vencedor em todos eles, não necessariamente 
em primeiro lugar, mas sempre ganhou 
prêmios. Ele sempre acreditou nesse café.  

Além de produtor rural, Dário Martinelli 
presidiu o Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico do Café, o Cetcaf; a Cooperativa 
Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel, a 
Cooabriel; e o Conselho de Desenvolvimento da 
Política Cafeeira, o CDPC. Ele foi um dos 
fundadores do Sicoob. Ele sempre fez tudo de 
forma espontânea, inerente ao cidadão 
participativo e entregue ao bem comum que ele 
era. Uma condição de sua vertente é essa 
doação ao coletivo, que estava no cerne de suas 
ações individuais. Essa é a percepção que 
temos. As coisas dele foram construídas com 
simplicidade e naturalidade. Ele sempre 
acreditou nesse café que tanto defendeu. E se 
chegamos até aqui como o segundo do estado 
brasileiro em produção de café e com a 
qualidade dos nossos cafés reconhecida mundo 
afora, é devido a pessoas como o senhor Dário 
Martinelli.  

Há pessoas aqui hoje homenageadas 
com a comenda que leva o seu nome. É por 
causa de pessoas assim, que estão na luta do dia 
a dia, de sol a sol, acreditando no trabalho 

árduo para manter sua simplicidade e o 
desenvolvimento das nossas cidades, que este 
legado feito a muitas mãos merece todo o 
reconhecimento e honrarias. 

Aos homenageados que estamos tendo o 
privilégio de conceder esse título, saibam que as 
senhoras e os senhores são motivo de orgulho 
para o povo capixaba. (Palmas) 

Todos temos mesmo que agradecer a 
contribuição de cada um de vocês da cadeia 
produtiva do café no Espírito Santo, no Brasil e 
no mundo.  

Parabéns, cafeicultores guerreiros do 
nosso estado! Muito obrigada! Parabéns, 
guerreiros e guerreiras! (Palmas) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - É convidada a fazer uso da 
palavra, a prefeita do município de São Gabriel 
da Palha, Céia Ferreira. 

 
A SR.ª CÉIA FERREIRA - Boa tarde a 

todos! 
Falo aqui em nome dos prefeitos Dr. 

Sidiclei, que está aqui, de Pancas; Geder, de 
Marilândia; e do prefeito de Vila Valério, que 
não está presente. 

Temos aqui homenageados de São 
Domingos do Norte, de Nova Venécia, de 
Governador Lindenberg, de Vila Pavão e de Alto 
Rio Novo. Queremos agradecer a presença de 
vocês todos e dos prefeitos que estão aqui.  
  Dizer que é motivo de grande honra 
estar aqui, hoje, deputada, neste evento, onde 
você é a proponente, homenageando essas 
pessoas que tanto lutaram pelo café, que lutam 
até hoje pelo produto café.   

Queremos também cumprimentar o 
Michel, que está representando aqui o 
secretário da Seag, Paulo Foletto; o presidente 
do Incaper, e, em nome dele, cumprimentamos 
as demais autoridades componentes da Mesa. 

Quero cumprimentar os homenageados, 
em nome da Angela Rizzi, mulher, também, 
produtora. Angela, também, foi, por muito 
tempo, funcionária da Cooabriel, essa 
cooperativa tão importante. Quantos anos, 
Angela? (Pausa)  

Trinta anos nessa cooperativa que é tão 
importante para a economia de São Gabriel, do 
estado do Espírito Santo e do Brasil. Porque a 
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Cooabriel é maior cooperativa de café Conilon 
do mundo. E isso muito nos honra.  

Então, queremos, em nome de todos os 
prefeitos, cumprimentar todos vocês, em nome 
de todos os prefeitos, todos os homenageados 
aqui.  

Vocês bem viram, como a Raquel disse, a 
importância dessa honraria que vocês estão 
recebendo hoje, porque ser produtor...   

Dário, lá de trás, foi um visionário. Eu era 
menina e me lembro do meu pai lá, eu, 
ajudando a minha família. Sou filha de 
agricultor, casei com um produtor rural e me 
lembro ainda menina, ajudando os meus pais na 
lavoura do café Bourbon, como a Raquel disse 
aqui. Depois, eu me lembro, também, que 
quando chegou o café Conilon, eu ouvia meu pai 
dizer: Esse café não podemos plantar não, 
porque é veneno.  Na época, as pessoas falavam: 
Esse café não é bom! Mas o Dário, sendo esse 
empreendedor que foi, excelente prefeito, ele 
conseguiu implantar em São Gabriel da Palha, 
começou em São Gabriel e, hoje, a maioria dos 
municípios do Norte tem na agricultura, na 
produção do café Conilon, a sua maior fonte de 
renda.  

 Então, hoje, a gente se destaca, São 
Gabriel se destaca. Os outros municípios já 
estão, também, com a forte produção de café. 
Somos responsáveis por grande parte do PIB 
capixaba.  

Vocês são merecedores disso, porque 
sabemos que produzir café não é fácil. 
Começamos lá, querendo produzir quantidade, 
trabalhamos muito para atingir a quantidade lá. 
Primeiro eram trinta sacas por hectare e, 
depois, passamos para cem sacas por hectare. E 
já tem gente colhendo até mais do que isso.  

Mas hoje, estamos lutando junto com 
vários produtores. Agora é atingir a qualidade 
ideal. Todo mundo se preocupa, querendo 
vender melhor o seu preço. Então, agora, com 
essas tecnologias, estamos trabalhando para ter 
um café de qualidade ainda melhor. Já temos a 
Cooabriel, que já está com o Guardião. Foi 
lançado ainda no início deste ano.  O Guardião, 
se não me engano, foi no início deste ano, já 
fazendo sucesso e sendo motivo de orgulho.  

 São Gabriel, também, orgulha-se muito 
de ter tido o pai do café Conilon, sendo da nossa 
cidade, da cidade que represento hoje, como 

prefeita.  E a gente vem trabalhando muito para 
que esse café continue cada vez mais forte, 
junto às lideranças políticas do estado, 
buscando, cada vez mais, um preço melhor para 
nossa cultura. Porque, como disse, sou esposa 
de produtor, e a gente ouve as lamúrias dos 
produtores.  

Mas o produtor é interessante - eu sou 
também: a gente reclama mas não tem ninguém 
mais esperançoso neste mundo do que o 
produtor rural. Já dizia meu pai lá, no passado: 
O ano que vem vai ser melhor.  E hoje meu 
marido fala a mesma coisa: O ano que vem vai 
ser melhor.  E isso é bonito. É com a fé em Deus, 
não é, Raquel?   

Raquel, essa proposição é bacana porque 
temos que valorizar o produto, o produtor rural. 
Porque quando valorizamos, investimos em 
tecnologia... Levamos, há pouco tempo, para 
São Gabriel, não é, Raquel? Raquel me ajudou e 
levamos duas torres de telefonia móvel porque 
o produtor rural merece viver lá, na zona rural, 
tendo qualidade de vida, como o povo da 
cidade. Porque, senão, ele sai de lá, da zona 
rural, e vem para a cidade. E isso gera problema 
social.  

 Então, precisamos trabalhar para 
manter o homem do campo no campo, e 
produzindo cada vez mais. Temos propriedades 
lindas, hoje, no interior.  

E a gente só tem que parabenizar todos 
vocês, por essa luta de vocês, por essa fé que 
vocês têm no produto. E que continuemos 
confiando e contando com o apoio de 
deputados, como a Raquel, que foi também 
prefeita de São Gabriel, que sempre está 
valorizando esta cadeia produtiva e buscando 
sempre novas tecnologias, para que a gente 
possa melhorar cada vez mais.  

Muito obrigada pela presença de vocês. 
Muito obrigada por produzirem este café, que é 
tão importante para o nosso estado. Obrigada a 
todos!  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convidado agora a fazer o 
uso da palavra o diretor-presidente do Incaper, 
Antônio Carlos Machado.  

 
O SR. ANTÔNIO CARLOS MACHADO - 

Boa tarde a todos. Saudar aqui a deputada 
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Raquel, proponente da solenidade. Agradecer 
pela deferência ao Incaper por meio da nossa 
pessoa e parabenizar pelo seu trabalho, Raquel, 
representando a Região Norte e Noroeste. 
Conheço você há muitos anos e sou testemunha 
da sua luta em prol da nossa região, 
principalmente da cafeicultura. Bom ter pessoas 
desse quilate, aqui na Assembleia, defendendo 
a agricultura, que tanto precisa. Saudar aqui os 
prefeitos Céia, Geder e Sidiclei; o secretário de 
Agricultura, José Henrique; os vereadores Cimá 
e Marquinhos; o presidente da Câmara Otniel; e 
meu amigo que está representando Paulo 
Foletto aqui, o Michel, nosso subsecretário.  

Eu quero quebrar o protocolo um 
pouquinho. Este vídeo já foi mostrado aqui na 
Assembleia, mas com outro público. Este 
público aqui tem tudo a ver com este vídeo. 
Dois minutos e meio acho que conta bem a 
história. Costuma-se dizer muito, hoje está 
muito na moda dizer produtor nutella, mas este 
produtor de café é produtor raiz.  

Então, nós vamos mostrar este vídeo 
aqui que conta bem histórias. 

 
 (É exibido o vídeo)  

 
  O SR. ANTÔNIO CARLOS MACHADO - 
Bom, acho que o vídeo fala muito mais do que 
palavras.  

Mas, do dia 20 a 22 de novembro, estará 
acontecendo o SIC, a Semana Internacional do 
Café, em Belo Horizonte. Com certeza muitos 
irão até lá. E lá, com certeza, estarão as três IGs 
do Espírito Santo, do Conilon Capixaba, das 
Montanhas e do Caparaó. E através dessas IGs 
levarão lá, com certeza, muitos sonhos, décadas 
de pesquisa de extensão, de trabalhos de 
pessoas importantíssimas, como uma pessoa 
que está sendo homenageada aqui, o doutor 
Dário Martinelli, dessa cafeicultura que, através 
da transpiração, muito sonho, muito suor, faz 
hoje aqui no Espírito Santo, é um orgulho para 
nós ter o Espírito Santo como esse expoente de 
café e ser uma referência nacional. 

Por tudo que a cafeicultura produz de 
resultado na questão social, na geração de 
oportunidades, nós precisamos cuidar com 
muito carinho e é bom que tenham solenidades 
iguais a esta aqui. Era bom que tivesse uma por 
dia para cuidar desse produto que significa o 

presente e o futuro do estado do Espírito Santo. 
Um abraço. 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convidado a fazer uso da 
palavra o subsecretário de Estado de 
Agricultura, Michel Tesch. 

 
O SR. MICHEL TESCH - Boa tarde a todos. 

Cumprimentar de forma bastante breve a Mesa, 
na pessoa da deputada Raquel Lessa. 
Parabenizar, deputada, pela escolha do tema, 
muita sabedoria. Vindo de São Gabriel da Palha, 
onde a gente tem a maior cooperativa de café 
do mundo, nada mais justo que a senhora, que 
representa aquela região e representa muito 
bem, escolher este tema. Agradecê-la pelo 
trabalho, pelo empenho. É uma deputada que 
está na Comissão de Agricultura e que está 
sempre passando lá na Seag levando demandas, 
levando pleitos, levando pauta da cafeicultura e 
da agricultura como um todo. Então, 
parabenizar a senhora pelo trabalho e trazer 
aqui o abraço do nosso secretário Paulo Foletto. 
O secretário estava em agendas no interior e, 
em função desse ciclo de chuvas, graças a Deus 
que está chovendo, não conseguiu chegar a 
tempo da solenidade.  Então, estou aqui o 
representando e trazendo o abraço para a 
senhora.  

Em nome da prefeita Céia, as duas 
mulheres aqui na Mesa, e do nosso presidente 
Antônio, estendo o cumprimento a todos os 
membros da Mesa. 

Acho que o vídeo que o Antônio trouxe é 
espetacular, já dá uma dimensão do que é o 
café para o estado do Espírito Santo de modo 
bem geral. A cafeicultura é uma atividade que, 
se a gente for considerar o que chama de valor 
bruto da produção agropecuária, que é o 
faturamento das propriedades, estamos falando 
de um único produto da agricultura capixaba 
que gera cinco bilhões de reais por ano. Então, 
tem uma expressividade muito grande, isso de 
uma forma muito distribuída para as mais de 
cento e trinta mil famílias que trabalham com a 
cafeicultura no estado.  

E, ao longo desse tempo, a gente tem 
que destacar alguns trabalhos. O Incaper 
estando aqui presente na Mesa, Antônio, a 
gente tem muita gratidão, porque nos trinta e 
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cinco anos, os últimos trinta e cinco anos, se a 
gente pegar de 93 até 2018, nós fizemos uma 
verdadeira revolução na cafeicultura. Se a gente 
pegar exclusivamente o conilon, nós saltamos a 
produtividade em trezentos e trinta por cento, a 
produção em duzentos e setenta e cinco por 
cento de aumento, e a nossa área caiu treze por 
cento.   

Isso é resultado de pesquisa, isso é 
resultado de conhecimento, é resultado de 
trabalho de uma série de pessoas que se 
dedicam, desde o colega que está lá cuidando 
do experimento dentro da fazenda, passando 
pelo pesquisador que idealizou aquela ideia. E 
aqui tem o Paulinho, lá da Fazenda de 
Marilândia, que é um entusiasta, uma pessoa 
que a gente encontra e sempre tá com o astral 
lá em cima, e me parece que vai ser 
homenageado hoje, né, Paulinho? Vai virar 
comendador. Aí ninguém segura o Paulinho. 
 E, do lado dele, temos o Nilson, a Sheila, 
que também é da pesquisa, o Tiaguinho. E 
especialmente em nome do Nilson e do Tiago, 
que são dois extensionistas, a gente tem um 
arranjo espetacular aqui no Espírito Santo, a 
gente tem uma pesquisa altamente qualificada, 
mas a gente tem um corpo de extensão rural 
muito forte.  

A pesquisa gera o conhecimento, mas o 
que muda a realidade do produtor é esse 
conhecimento chegar na ponta, é chegar lá de 
forma que ele consiga aplicar aquilo. E aí o 
extensionista tem um papel preponderante. 

Então, agradecer a vocês pelo trabalho 
de campo, e agradecer às cooperativas, porque 
tem uma equipe de técnicos muito forte, 
também, que tem contribuído; agradecer às 
prefeituras. Nosso secretário está presente, as 
Secretarias de Agricultura têm investido 
também em equipes técnicas. Então, o arranjo 
da cafeicultura do Espírito Santo vem sendo 
construído ao longo de muitos anos, com muitas 
mãos e com muitos parceiros. E o Governo do 
Estado é mais um deles. 

O Antônio comentou aqui, hoje, vamos 
estar, semana que vem, na Semana 
Internacional do Café. É o maior evento de café 
de qualidade, hoje, do Brasil. Nós vamos estar 
presentes em um arranjo muito bem articulado 
e coordenado. O stand nosso terá mais de cento 
e sessenta metros quadrados. Vai estar Seag, 

Incaper, Sebrae, OCB, Senar, Federação da 
Agricultura, representando as IGs, 
representando a cafeicultura capixaba, os 
homens e mulheres que produzem o café de 
qualidade. 

E nós vamos ter umas fotos de todo o 
tamanho para a gente bater bastante no peito 
que, até sexta-feira da semana que vem e desde 
o ano passado, nós temos os dois melhores 
cafés do Brasil: arábica e conilon. Temos no 
arábica, ganhamos no ano passado o primeiro e 
segundo lugar; e, no colilon, primeiro, segundo, 
terceiro e quinto. Então a gente fez, como diz na 
gíria, barba, cabelo e bigode na SIC, com Minas 
Gerais com aquele tamanho todo, São Paulo 
com aquele tamanho todo. Então a gente vai 
estar lá. 

Conheci o Rodrigo aqui, que está com 
amostra lá. Quem sabe, Rodrigo, na próxima 
sessão solene ele volta campeão com o café de 
qualidade. 

Mas aí, fazendo esse link com a Semana 
Internacional do Café, a proposta em nome do 
doutor Dário Martinelli é muito simbólica. 
Quando ninguém discutia qualidade talvez no 
conilon, ele foi lá e fez cereja descascado. Hoje, 
o conilon ganhou um espaço nas cafeterias de 
todo o mundo, não mais como - desculpe a 
expressão - enchimento, mas tem um lugar de 
destaque. 

E, lá na fazenda de Marilândia, uma das 
baristas mais renomadas do país fez questão 
de ressaltar isso. Até conhecer um conilon de 
qualidade daqui do estado do Espírito Santo, 
da Fazenda Venturim, ela tinha, nos lotes de 
café da cafeteria dela, a variedade e a espécie. 
É o Catuaí 785, da cova 15, arábica; é o 
Bourbon, arábica. 

Depois que ela conheceu, ela não 
coloca mais a espécie. Ao invés de ela colocar 
o conilon, ela coloca só a variedade. Então, 
você chega lá, vai ter o Catuaí, o Icatu, o 
Bourbon e vai ter o Vitória. Porque ela entendeu 
que o conilon compete de igual para igual com o 
arábica e tem o seu espaço e tem o seu jeito de 
tomar, jeito de cuidar, seus aromas, seus 
sabores muito particulares. 

Então a gente atingiu já um patamar de 
qualidade muito grande aqui no estado do 
Espírito Santo, seja no arábica, seja no conilon. 
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Isso tudo a gente vai levar para Belo Horizonte, 
a gente já tem levado para o mundo inteiro. 

Mas aí, para finalizar, queria dizer para 
vocês que o secretário Foletto recebeu, mais ou 
menos lá para março, uma pessoa de fora do 
estado, junto com a equipe do Incaper, que fez 
uma provocação, falou: Olha, o Espírito Santo 
tem um mundo de cafeicultura aqui. As três 
indicações geográficas, Conilon, Montanhas e 
Caparaó, tem uma diversidade de terroir, de 
aroma, de sabor, de corpo, de acidez e de tudo 
mais, que talvez nenhum outro lugar do mundo 
tenha. Até porque nós somos o único estado do 
país que produz as duas espécies em 
quantidade e qualidade, conilon e arábica.  

E essa pessoa fez a provocação com 
essas palavras, falou: O Espírito Santo é um 
mundo de cafeicultura, mas os capixabas ainda 
precisam conhecer um pouco mais o Espírito 
Santo.  
 Em função disso, acho que alguns de 
vocês viram pelas redes sociais alguns vídeos e 
outros ouviram pela rádio, o secretário Foletto 
liderou, junto com o governador Renato 
Casagrande - que tem todo um carinho pela 
cafeicultura - e, pela primeira vez, o estado do 
Espírito Santo fez uma campanha de valorização 
do café capixaba.  
 Está aqui o Andreliano, nosso gerente de 
agricultura familiar lá na Seag.  
 Foram três vídeos ressaltando a 
importância da terra, as características do nosso 
estado para produzir, da planta, da evolução 
que tivemos com as plantas e do grão. E aí a 
gente passa por toda a formação da produção 
do café conilon até chegar à xícara, valorizando. 
E finaliza com uma frase que é muito simbólica 
para a gente que vive do café, para a gente que 
está aqui na cafeicultura, especialmente, para 
tudo isso que o estado atingiu, graças à 
pesquisa, extensão e, fundamentalmente aos 
produtores rurais. Vou encerrar com a mesma 
frase do vídeo: Cultive esse orgulho. O melhor 
café é o capixaba.  
 Obrigado. Boa tarde a todos.  
 

  O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Momento especial desta 
sessão solene, a partir de agora, a senhora 
deputada Raquel Lessa fará a entrega da 
Comenda do Mérito Dário Martinelli aos 
homenageados nesta tarde. 

  Para homenagear a cadeia produtiva do 
café, a Assembleia Legislativa instituiu, pela 
Resolução n.º 5.291/2018, a Comenda do 
Mérito Dário Martinelli. 

   A primeira homenagem é para o 
secretário de Agricultura Paulo Roberto Foletto, 
representado pelo subsecretário Michel Tesch. 
(Pausa) 

Paulo Foletto é secretário de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 
Pesca. É cidadão colatinense e médico. Na 
política, ajudou a fundar o PSB colatinense, 
tendo sido presidente do Diretório Municipal do 
partido. Foi vereador, deputado estadual e 
deputado federal, hoje licenciado em seu 
terceiro mandato. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
Próximo homenageado, Antônio Carlos 
Machado - Incaper. (Pausa) 
  Mais conhecido como Antônio da 
Emater, é técnico em agropecuária e graduado 
em administração.  
  Parentes e amigos que queiram 
participar das fotos, podem acompanhar os 
convidados. Essas fotos estarão disponíveis 
ainda hoje no site da Assembleia.  
  Toninho é graduado em Administração, 
trabalhou na antiga Emater, hoje Incaper, 
durante nove anos, como extensionista rural no 
município de Pinheiros, onde foi vereador, vice-
prefeito e assumiu a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Desenvolvimento. Foi prefeito de 
Pinheiros por duas vezes. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
De Vila Valério, Adeilson José Lorencini. 

(Pausa)   
  Membro de uma família de pequenos 
agricultores no Córrego Paraíso Novo, zona rural 
do munícipio de Vila Valério, vem produzindo 
café conilon há cinquenta anos, sempre 
aprimorando as técnicas aprendidas de seus 
pais e produzindo suas próprias mudas. Adeilson 
também vem diversificando as culturas de sua 
propriedade com o cultivo da pimenta-do-reino 
e do coco. 
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(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
De Vila Pavão, Adenilson Ferreira dos 

Santos. (Pausa) 
  Com a sua propriedade localizada no 
Córrego Boa Vista, no município de Vila Pavão, 
Adenilson começou a produzir mudas de café e 
a cultivar café desde 1986. Hoje, a cafeicultura é 
a principal fonte de renda da família.  
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
De São Gabriel da Palha, Advaldo 

Antônio Zotelle. (Pausa)  
Fez parte da fundação da Cooperativa 

dos Caminhoneiros de São Gabriel da Palha, 
responsável pelo escoamento de boa parte da 
matéria-prima e do produto final do ramo 
cafeeiro da região. Advaldo assumiu o papel de 
sócio fundador, fazendo parte do conselho fiscal 
até 2012, quando assumiu o cargo de 
presidente, função na qual atua até hoje. 

Prefeita Céia também participando da 
homenagem da entrega.  

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 
Também de São Gabriel da Palha, Ângela 

Maria Risse Boecker. (Pausa)  
Graduada em Direito. Trabalhou na 

Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São 
Gabriel, onde exerceu os cargos de auxiliar de 
escritório, chefe de escritório do departamento 
de pessoal, chefe administrativo e financeiro, 
gerente da unidade administrativa e financeira e 
superintendente. Ângela é produtora de café. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

Também de São Gabriel da Palha, 
Antônio Lima de Andrade. (Pausa)  

Antônio Lima é produtor rural em 
Córrego São Vicente, no município de Rio Novo 
do Sul. Reside no patrimônio de São José, hoje 
distrito do município de São Gabriel da Palha. 
Foi o primeiro produtor de café na localidade, 
na qual é um dos maiores produtores.  

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Do município de Marilândia, Áurea Drago 

Mantovanelli. (Pausa)  
Prefeito Geder se quiser participar.  
Áurea é agricultora, residente na 

comunidade de Boa Vista de Alto Patrão Mór, 
em Marilândia. Com o marido e os filhos, 
transformaram um terreno em que só havia 
sapê em uma lavoura produtiva de café.  E 
paralelo ao cultivo do café plantaram arroz, 
milho e feijão, e criaram gado. Ela cultiva hortas 
e árvores frutíferas, com mais de cinquenta 
espécies de frutas diferentes. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

Próximo homenageado, do município de 
Pancas, Carlos Schwartz. (Pausa)  

Após ter sido aprovado no concurso de 
telegrafista, trabalhou por cinco anos como 
agente de estação. Rescindiu seu vínculo 
empregatício e retornou para o sítio que herdou 
de seus pais, dando continuidade àquilo que 
com eles aprendeu: o cultivo do café, 
produzindo o conilon. Carlos também atuou na 
política, sendo eleito vereador no município de 
Pancas e assumiu a presidência da Câmara 
Municipal. 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda)  

 
Do município de Vila Valério, David 

Kipert Nascimento. (Pausa) 
Produtor agrícola em Vila Valério. 

Seguindo o caminho dos pais, que foram criados 
cultivando café, David e seus cinco irmãos 
desenvolveram e aprimoraram os 
conhecimentos recebidos dos pais. Todos são 
criados na zona rural, cultivando a cafeicultura e 
seguindo a tradição familiar. 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
De São Gabriel da Palha, Elmir Ton. 

(Pausa) 
Produtor rural no cultivo de café conilon 

e pimenta em São Gabriel da Palha. Além de 
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atuar como agricultor, é graduado em 
Administração e possui pós-graduação em 
Gestão de Negócios. Trabalha como gerente do 
Sicoob há quase trinta anos, desde a sua 
fundação. Atualmente trabalha na agência do 
município de Pinheiros. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

Do município de Águia Branca, Eugênio 
Quiuqui, representado pelo filho Jailson e o 
sobrinho Marcos. (Pausa) 

Conhecido como “Genim Quiuqui”, 
nasceu em Mimoso do Sul e no início da década 
de 50, com a família, mudou-se para a 
comunidade de São João na época, município de 
São Gabriel da Palha. Na década de 70 adquiriu 
um sítio na mesma comunidade onde morava, 
São João de Águia Branca, onde pôde fazer seu 
plantio de café. Primeiro o café bourbom e 
depois o conilon. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

De Nova Venécia, Flávio Bastianello. 
(Pausa) 

Técnico agrícola, tem uma propriedade 
rural na comunidade do Córrego da Travessia, 
zona rural do município de Nova Venécia, onde 
cultiva o café conilon. Há sete anos passou a 
trabalhar também com o café cereja 
descascado, para dar mais qualidade e 
consequentemente agregar valor ao produto.  

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Do município de Governador Lindenberg, 

Frederico Scharamm Filho. (Pausa) 
Trabalha com café desde criança. Está no 

ramo há cinquenta e dois anos. Na cultura 
cafeeira, já chegou a atingir a marca de cento e 
setenta e cinco sacas por hectare. Hoje, produz 
em média cento e vinte sacas por hectare e 
possui, atualmente, sessenta mil pés de café 
produzindo e mais quarenta mil plantados e 
prestes a produzir. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda)  

Do município de Marilândia, Gervásio 
Camata. (Pausa) 

Aprendeu com os pais, desde cedo, a 
desenvolver a prática nas atividades agrícolas. 
Sempre trabalhou e até hoje realiza serviços na 
agricultura, na comunidade de São Pedro, 
interior de Marilândia, onde vive. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Do município de Águia Branca, Joacir 

Ferreira da Fonseca. (Pausa) 
Produtor rural autônomo, mantém sua 

lavoura no Córrego Cachoeirinha, no município 
de Águia Branca. Realizou diversos cursos de 
especialização em conservação de solo, 
retenção de água, barragens e afins, sendo 
referência na área de consultoria técnica 
agropecuária, chegando, inclusive, a ser 
consultor federal do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal (Idaf). 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

Do município de São Gabriel da Palha, 
João Colombi Neto. (Pausa) 

Filho de família tradicional na produção 
do café conilon. Reside no município de São 
Gabriel da Palha. Graduou-se em Engenharia 
Agrônoma e exerceu o cargo de secretário de 
Agricultura em São Gabriel da Palha. É consultor 
agropecuário há quinze anos e dedica seus 
conhecimentos à sua propriedade, onde cultiva 
café conilon. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

Do município de Marilândia, José Alves 
de Matos. (Pausa) 

O senhor José, que foi o primeiro a 
chegar hoje a esta solenidade é mineiro, de Rio 
Vermelho. Veio para Marilândia em 1957, 
quando o município era apenas uma vila de 
Colatina, com poucos moradores. Veio com o 
objetivo de encontrar melhorias no Espírito 
Santo. O senhor José tem oitenta e nove anos e 
ainda cuida da lavoura de café. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 
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Próxima homenagem, de Vila Pavão, 
Lindemar Sarter. (Pausa) 

Produtor rural com propriedade na 
comunidade de Córrego do Socorro, localizada 
na zona rural de Vila Pavão. Começou a cultivar 
o café conilon há vinte e oito anos, junto com a 
sua família. Há dez anos começou a fazer uso do 
acompanhamento técnico para obter melhorias 
em sua produção. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda)  

 

Próximo homenageado, de São Gabriel 
da Palha, Mário Tadeu Andréa. (Pausa) 

Nasceu em São Gabriel da Palha. Reside 
no Córrego da Prata, Comunidade do Castelan, 
onde tem propriedade rural, produzindo mudas 
de café em seu viveiro, buscando o 
aperfeiçoamento com melhorias para o 
aumento de produção. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

Próxima homenagem, de Nova Venécia, 
Mateus Merlin Lourenço. (Pausa)  

Agricultor desde a infância, em Nova 
Venécia. Sua vida foi dedicada à cafeicultura, 
cultura na qual teve sucesso, pois sempre 
buscou aplicar as melhores práticas de manejo 
que maximizasse a produtividade, como o uso 
de clones, irrigação e fertilização adequada, 
sempre respeitando o meio ambiente e as 
pessoas envolvidas. Mateus foi, por duas vezes, 
presidente do Lions Clube de Nova Venécia. 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

De São Gabriel da Palha, Onivaldo 
Lorenzoni. (Pausa) 

Natural de São Gabriel da Palha, onde é 
proprietário rural e diretor-secretário da 
Cooabriel, cargo que exerce há onze anos, e 
também membro efetivo do conselho fiscal da 
Federação dos Cafés do Estado do Espírito 
Santo, Fecafés. Além do ramo cafeeiro, também 
é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, 
CDL, de São Gabriel da Palha, e empresário da 
área de autopeças e mecânica automotiva, das 
empresas do Grupo Lorenzoni. 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
De Vila Valério, Paulo Roberto Alves 

Roberti. (Pausa)  
Paulo Alves, como é conhecido, nasceu em 
Cachoeiro de Itapemirim. Trabalha na 
cafeicultura desde pequeno. Mudou-se com 
toda a sua família para Vila Valério, em 1958, 
onde cultivavam o café bourbon e conilon. Hoje, 
atua com mini-compra de café, além de ser 
proprietário de lavouras. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
Do município de Marilândia, Paulo Sérgio 

Volpi. (Pausa) 
Graduado no curso superior de 

Tecnologia Agronômica, com habilitação em 
Administração Rural. É agente de pesquisa e 
inovação em desenvolvimento rural, 
pesquisador, na Fazenda Experimental de 
Marilândia, do Incaper, atuando nas áreas de 
produção, manejo de plantas de café conilon e 
melhoramento de plantas. Há trinta anos no 
Incaper, está em mais de quinze trabalhos de 
pesquisa em campo, sendo o principal deles a 
enxertia de café conilon. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda)  

 
Do município de São Gabriel da Palha, 

Rodrigo Márcio Rigo. (Pausa)  
Formado em Administração, começou a 
trabalhar com a cafeicultura há quinze anos. 
Estudou os conceitos de café de qualidade que o 
saudoso Dário Martinelli sempre pregou. Vendo 
viabilidade, montou, com o pai, uma estrutura 
de beneficiamento para fazer o café cereja 
descascado, e, sete anos depois, se sente 
realizado com os resultados que começaram a 
aparecer. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

 Do município de Alto Rio Novo, Tiago dos 
Santos. (Pausa) 

Natural de São Gabriel da Palha. 
Trabalha na extensão rural do Incaper, em Alto 
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Rio Novo, há mais de onze anos, onde atua 
como coordenador da regional centro-oeste do 
instituto. Graduado em Gestão Ambiental, 
também é técnico em Agropecuária e possui 
pós-graduação em Engenharia Ambiental. É 
produtor rural, possui um viveiro de mudas e 
cultiva café conilon, arábica e também pimenta 
do reino. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
 O próximo homenageado é do município 
de Águia Branca, Valdeir Geraldo Delazari. 
(Pausa)  

Agricultor. Foi secretário de 
Desenvolvimento Rural Sustentável do 
município de Águia Branca, presidente da 
Associação de Produtores Rurais de Pedra Torta 
e presidente do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável do 
município. Tem atualmente um plantio de 
duzentos mil pés de café conilon. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
 Encerrando a entrega das homenagens, 
de São Domingos do Norte, Waldir Feroni 
Júnior. (Pausa) 

Juninho Feroni, como é conhecido, 
nasceu em Colatina e se estabeleceu em São 
Domingos do Norte. Formou-se em Ciências 
Contábeis. Em 2010, adquiriu uma propriedade 
rural no córrego Braço do Sul, em São Domingos 
do Norte, e passou a investir na cultura do café, 
consorciado com a cultura da pimenta do reino. 
Atualmente, suas lavouras de café abrangem 
uma área de trinta e oito hectares, com cento e 
vinte e cinco mil pés da planta. Possui ainda 
uma plantação de treze hectares com vinte e 
cinco mil pés de pimenta. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

 Neste momento, fará uso da palavra, em 
nome dos homenageados, pelo tempo 
regimental de cinco minutos, Joacir Ferreira da 
Fonseca, do município de Águia Branca. 
 

O SR. JOACIR FERREIRA DA FONSECA - 
Uma boa tarde a todos e a todas! É uma 

satisfação muito grande estar aqui, 
representando todos os homenageados. Acho 
que não cabe tanta alegria e emoção, no nosso 
coração, de ser homenageado com tema tão atual 
para o Espírito Santo que é o café conilon.  

Falar um pouquinho sobre isso é até difícil 
porque falou tanta gente aqui. Falar de conilon no 
Espírito Santo é complicado e, por último, não 
sobra muita coisa para se falar, não.  

Gostaria de cumprimentar todos da Mesa: 
vereadores, prefeitos, representantes do Estado, o 
Incaper. Vou dar um pulinho ali, na plateia, para 
cumprimentar meu irmão Neto, engenheiro 
agrônomo, o Paulinho e toda a galera de São 
Gabriel também.  

O Dário, primeiro, gostaria de dizer que eu 
conheço bem aquela camisa dele lá. Ele se tornou 
um amigo da gente, como consultor, acreditava 
muito na nossa proposta de café. Apesar do 
conhecimento internacional de café dele, sempre 
procurava a gente. Uma pessoa simples, humilde, 
um visionário, lá, no final da década de 60 e início 
de 70, quando ele assumiu a prefeitura, com a 
erradicação do café e toda a problemática que 
isso trouxe para o meio rural.  

Hoje tenho um documento na mão aqui: 
Cafeicultura Capixaba, está bem ruído de traça já. 
Nada mais, nada menos, foi editado pelo Paulo 
Colombi Lessa, que, nada mais, nada menos, é o 
esposo da nossa ilustre deputada. (Palmas) 

Então, para se aprofundar e saber o início, 
como tudo começou, posso até deixar este 
documento para alguém xerocar e reproduzir 
aqui, porque foi produzido. Acho que já tem, 
também, alguma coisa disso aqui.  

Mas o Dário é isso tudo. Ele nunca se 
curvou às problemáticas, não só da agricultura, 
mas de tudo que a gente conheceu na vida dele. 
Ele, diante desse momento tão difícil, a 
erradicação do café, teve essa visão e implantou o 
conilon, da maneira que implantou. E, como 
político, usou da ferramenta pública de produzir 

política pública, para transformar. Como a 
política pública é uma ferramenta de 
transformação social e econômica, 
principalmente naquela época, em que meeiro, 
boia-fria e produtor rural, que são sempre os 
que são mais marginalizados quando acontece 
coisa desse tipo, ele teve essa visão maravilhosa 
e transformou isso em política: política pública 
de qualidade.  

Não foi sozinho. Ele sempre fez questão 
de frisar isso: as parcerias dele, aqueles que 

Identificador: 340036003300360031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



170 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 20 de novembro de 2019 

acreditaram neles. Haja vista está aqui Altair 
Ferreira, que é meu primo. Tio Tonho era vice-
prefeito, na época, e hoje é sogro - em memória 
- da nossa prefeita Céia Ferreira. Então, temos 
uma ligação muito grande. Sou afilhado de 
batismo do irmão dele, senhor André Martinelli, 
que está, inclusive, aqui, na capital, na casa de 
um filho, mas está hospitalizado. Não pôde estar 
aqui, com a gente.  

O Dário Martinelli sempre esteve 
presente nessa situação. Mas o que ele falaria 
para nós hoje? Enfrentamento com política, 
ideias e política de qualidade.  O conilon não 
para. Vamos ter sempre dificuldade, sempre 
dificuldade. Mas o que ele propôs sempre foi 
enfrentamento à altura do problema. E todos 
eles foram superados. Já foi falado tudo isso 
aqui.  

O conilon, que era veneno... Vivi isso lá, 
no Sul de Minas, na década de 80, em que o 
arábica queria dar um golpe na gente. 
Desculpem-me, meus irmãos do arábica daqui 
do Sul, porque o conilon já se despontava nos 
idos de 85 e já era uma ameaça para a 
cafeicultura arábica.  

Aí nós tivemos o grande enfrentamento, 
que foi a qualidade. O conilon entra nos blends 
e hoje nós temos conilon bebida pura, cem por 
cento conilon. Ele partiu, como foi dito aqui, 
para a qualidade, para despolpar café, 
produzindo sempre um enfrentamento de 
qualidade para cada problemática.  

Então, o que ele fala para nós hoje, 
quando o preço do café cai, quando chega uma 
seca, um contratempo é: Deixem de ser moles e 
vamos enfrentar o problema do jeito que ele deve 
ser enfrentado!  

Nós todos hoje, Raquel, gostaríamos aqui 
de abraçar você, não só fisicamente, mas 
espiritualmente, parabenizar pela iniciativa que 
você teve e pela honra que você está nos dando 
de receber esta homenagem.  

Eu gostaria, no final deste discurso, até de 
propor uma mudança ali na comenda do mérito e 
colocar: sessão solene em homenagem à cadeia 
produtiva do café: Comenda do Mérito Dário Café 

Conilon Martinelli, a quem eu peço uma calorosa 
salva de palmas. (Palmas) 

 Muito obrigado!  
 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Devolvo agora a palavra à 

senhora deputada proponente, Raquel Lessa, 
para o encerramento regimental desta sessão 
solene.  

 
A SR.ª  PRESIDENTE - (RAQUEL LESSA - 

PROS) - Que pena que nós chegamos ao final de 
uma sessão tão linda. Antes de eu encerrar, a 
dona Sélia Martinelli, esposa de Dário Martinelli, 
mandou uma carta aqui para gente ler em 
agradecimento.  

Ela colocou: 
 

Prezada Deputada Raquel Lessa, 
 

Não estando presente, peço por 
gentileza que transmita aos 
nossos companheiros de luta que 
a homenagem que hoje recebem 
é um grande estímulo ao 
agricultor, principalmente ao 
cafeicultor que nunca perde a 
esperança pelo próximo ano.  
 
Tenho certeza de que essa 
comenda será sempre a 
esperança de dias melhores, com 
mais técnica, sabedoria e muita 
garra para alcançarmos um 
futuro melhor.  
 

Quero que todos saibam que é 
uma honra receber a Comenda 
Dário Martinelli, e fazendo parte 
das comemorações da Cadeia 
Produtiva do Café, vocês poderão 
expor um peito garboso e mãos 
calosas, pois terão sempre a 
lembrança de um homem simples, 
honesto e um trabalhador 
incansável do produto que ele 
idealizou e pôs em prática seu 
sonho de fazer café conilon em 
quantidade e principalmente de 
qualidade. Deixando um legado 
encaminhado para que vocês 
cafeicultores possam andar de 
cabeça erguida e sem terem 
vergonha de dizer que é um 
cafeicultor.  
 

Deixo aqui uma estrofe do 
professor, poeta e escritor Tadeu 
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Cuquetto, grande admirador do 
trabalho e figura humana que foi 
Dário Martinelli:  
 
Pra nós deixou um legado 
De pai, amigo, aliado 
Cooperativista amado 

 
E homem de liderança 
Exemplo de seriedade 
Nobreza e gentileza 
Ética e simplicidade 
Mensageiro da esperança 
 
Parabéns à todos os 
homenageados de hoje, e que em 
breve venham muitos outros.  
Um abraço carinhoso da Família 
Dário Martinelli. 

 
  Obrigado, Sélia.  

 
Dona Sélia, que é um amor de pessoa, 

uma amiga que eu tenho em São Gabriel da 
Palha, não pôde vir, mas ela mandou os 
parabéns para todos vocês nesta carta linda.  

Chegando agora ao final, nós queremos 
fazer os agradecimentos dessa sessão solene. 
Quero agradecer primeiramente a Deus, depois 
a todos vocês que se fizeram presentes mesmo 
com toda essa chuva maravilhosa, essa chuva 
que a gente espera tanto. Obrigada de coração. 
Estou muito feliz em poder prestar esta 
homenagem, pois sou conhecedora dessa luta e 
sei o quanto vocês merecem o reconhecimento. 

Por fim, agradecer aos servidores da 
Assembleia, em nome do querido Tonico, que 
vai eternizando este momento em suas 
fotografias, que mais tarde já estarão 
disponíveis no site da Assembleia; aos 
servidores todos, do cerimonial, obrigada 
Danilo; à equipe da TV Assembleia.  

Quero também agradecer ao Incaper, 
pelas mudas e por todo o empenho que eles 
tiveram. Ficaram muito empolgados, Antônio, 
com essas homenagens todas. Então, ao 
Incaper, eu quero fazer o meu agradecimento. 
Aquelas mudas que vocês viram aí na frente são 
do Incaper.  

Quero agradecer à Cooabriel. O 
cafezinho que vocês tomaram, muito saboroso, 

é o café Guardião. Então, quero agradecer, 
Onivaldo, à Cooabriel, por ter nos oferecido esse 
café delicioso. 

Quero agradecer também ao músico 
Conrado Rangel, que nos alegrou com música, 
aqui; quero agradecer a todo o pessoal do nosso 
gabinete, que não mediu esforços para que tudo 
ocorresse da melhor maneira possível; 
agradecer ao meu marido Paulo Lessa, que está 
ali presente; agradecer a todos vocês, que não 
mediram esforços para estarem aqui.  

Estamos homenageando aqui nove 
municípios; todos os prefeitos, vereadores, 
secretários aqui presentes, que saíram das suas 
casas, dos seus municípios, para vir receber essa 
comenda pela qual a gente tem muito carinho, a 
Dário Martinelli. 

Então, desejo um bom retorno a todos 
vocês. Nosso muito obrigada!  

Quero convidar todos os homenageados 
a virem aqui na frente para a gente tirar uma 
foto. Todo mundo de pé, aqui. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores deputados e deputadas 
para a próxima, que será solene, hoje, às 18h, 
alusiva aos 160 anos da Igreja Presbiteriana do 
Brasil. 

Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, hoje, às 19h, 
conforme requerimento da Mesa 
Diretora, aprovado em plenário, 
alusiva aos 160 anos da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, 
Expediente: o que ocorrer, e 
comunicamos que haverá sessão 
ordinária dia 18 de novembro de 
2019, cuja Ordem do Dia foi 
anunciada na centésima nona 
sessão ordinária, realizada em 13 
de novembro de 2019) 
 
 

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

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