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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

DECRETOS 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. ALEX SANDRO LIMA 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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 

 
“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Alex 
Sandro Lima dos Santos.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. LÍBERO PENELLO DE CARVALHO 
FILHO. 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Líbero Penello de 
Carvalho Filho.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Dr. NÉSIO FERNANDES DE 

MEDEIROS JUNIOR. 
 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 

Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Dr. Nésio Fernandes de 
Medeiros Junior.” 
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 05/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. LEONARDO AUGUSTO DE 
OLIVEIRA RANGEL. 

 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Leonardo Augusto de 
Oliveira Rangel.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 06/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. GILBERTO ANDRÉ ZAPALÁ 
RABELO. 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Gilberto André Zapalá 
Rabelo.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 07/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Exmo. Sr. ERNESTO HENRIQUE 

FRAGA ARAÚJO. 
 

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, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 

 
“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Exmo. Sr. Ernesto Henrique 
Fraga Araújo.” 
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Art. 2º·Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 08/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. Dr. ESTEBAN SADOVSKY. 
 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Dr. Esteban Sadovsky.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 09/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. Dr. FELIPE LOPES MUSTAFA. 
 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Dr. Felipe Lopes 
Mustafa.” 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 11/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. SERGIO FRANÇA HENRIQUES. 
 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 

Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Sergio França 
Henriques.” 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 12/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. DJALMA QUINTINO MALTA 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Djalma Quintino Malta 
Neto”. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 13/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. TARCÍSIO GOMES DE FREITAS. 
 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação:  

 
“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Tarcísio Gomes de 
Freitas”.  

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 14/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

JUNIOR. 

 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação:  

 
“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Dr. Akel Nicolau Akel 
Junior”. 
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 15/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. LUCIHEDER COSTA. 

 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação:  
 

“Concede o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Luciheder Costa.” 

 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 16/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. MARCUS CAMPOS BRAUN. 

 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Marcus Campos Braun.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 17/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. WAGNER CESAR VEIGA. 

 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Wagner Cesar Veiga”. 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 18/2019 

 
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 LUIZ SOARES ORRICO. 
 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. José Luiz Soares Orrico”. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 19/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. JAILTON SILVA DE MORAIS 
FILHO. 

 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Jailton Silva de Morais 
Filho”. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 20/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. ANTONIO ROBERTO CESARIO 
DE SÁ. 

 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Antonio Roberto Cesario 
de Sá.” 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.” 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 21/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. MARCO ANTÔNIO BRAGA 
CORREIA. 

 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Marco Antônio Braga 
Correia.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 22/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

à Sra. SUENE SILVA SOUZA. 
 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 

 
“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sra. Suene Silva Souza.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 23/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. TERENCE BARBOSA RANGEL. 

 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Terence Barbosa 
Rangel.” 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 24/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. FRANCISCO TARCÍSIO 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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado passa a vigorar acrescido de item com 
a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Francisco Tarcísio Silva.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 25/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. RODRIGO SALES CAMPELO. 

 
 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 

 
“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Rodrigo Sales Campelo.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 26/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

à Sra. MICHELLE BOLSONARO. 
 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 
Art. 1º O Anexo único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 

 
“Concede Título de Cidadã Espírito-
Santense à Sra. Michelle Bolsonaro.” 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 27/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. PAULO CÉSAR FERREIRA. 
 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Paulo César Ferreira.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 28/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. RODRIGO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA. 
 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Rodrigo Rodrigues de 
Oliveira.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 29/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. JURANDIR PESSANHA PEREIRA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 

 
“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Jurandir Pessanha 
Pereira.” 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 30/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

à Sra. MARIA DE LOURDES NOVAES DE SÁ. 
 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede o Título de Cidadã Espírito-
Santense à Sra. Maria de Lourdes 
Novaes de Sá.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 31/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

à Sra. MARIA VALDETE SANTOS TANNURE. 
 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadã Espírito-
Santense à Sra. Maria Valdete Santos 
Tannure.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 33/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. JUAREZ GUSTAVO PASCOAL 
SOARES. 

 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Juarez Gustavo Pascoal 
Soares.” 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 34/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. JACINTO LOPES CABRAL. 

 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º·O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Jacinto Lopes Cabral.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 35/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. MARCOS LAURENÇO KLOSS. 

 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Marcos Laurenço Kloss.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 36/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. EMERSON GUERSON SALAZAR. 

 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 
Art. 1º·O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 

 
“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Emerson Guerson 
Salazar.” 

 
Art. 2°·Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 37/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

ao Sr. EDINALDO CARVALHO VALENTE. 
 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Edinaldo Carvalho 
Valente.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 38/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. PAULO ANDRÉ CAMILO DE 
OLIVEIRA. 

 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º·O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Paulo André Camilo de 
Oliveira.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 39/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. JONOEL GARCIA OURIVES. 
 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Jonoel Garcia Ourives.” 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 40/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. WALLACE AGUIAR DE 
MEDEIROS. 

 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Wallace Aguiar de 
Medeiros.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 41/2019 

 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. ANTONIO CARLOS FREITAS 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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Antonio Carlos Freitas 
da Silva.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 42/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. ALDIR REMÍGIO DE OLIVEIRA 

LEITE. 

 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Aldir Remígio de Oliveira 
Leite.” 

Identificador: 330036003700330030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



14 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 21 de agosto de 2019 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 43/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

Santense ao Sr. GERALDO BUENO CRAVEIRO DE 
SÁ. 

 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Geraldo Bueno Craveiro 
de Sá.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 44/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr.TENENTE MARCELO ALVES 

PINTO. 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado,passa a vigorar acrescido de item com 
a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Tenente Marcelo Alves 
Pinto.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 45/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Capitão de Fragata MARCELO 

MAZA QUADROS. 
 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 

Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Capitão de Fragata 
Marcelo Maza Quadros.’’ 
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 46/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. GIOVANNE GUERRA. 

 
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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Giovanne Guerra”. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 47/2019 
 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. MAURÍCIO DE FREITAS 

FILGUERAS. 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Maurício de Freitas 
Filgueras.” 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 48/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

à Sra. ROGÉRIA DE AGUIAR ALVIM. 
 

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, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadã Espírito-
Santense à Sra. Rogéria de Aguiar 
Alvim.” 
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.364 
 

Cria Comissão Especial de 
Acompanhamento e Apuração 
dos atos da Fundação Renova e 
suas mantenedoras Vale/ 
Samarco/BHP, em relação ao 
rompimento da barragem de 
rejeitos de minério que atingiu o 
Rio Doce. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 
30, inciso II, 57 e 58 do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica criada uma Comissão Especial, 
composta de 09 (nove) parlamentares desta 
casa, no prazo dentro da 19ª Legislatura, para, 
entre outras prerrogativas, debater, apurar, 
propor e determinar medidas referentes ao 
cumprimento/descumprimento das cláusulas do 
TTAC que criou a Fundação Renova, firmado 
entre as empresas Vale/Samarco/BHP e Entes 
Públicos, visando a reparação/compensação dos 
danos decorrentes do rompimento da barragem 
de rejeitos da Samarco; bem como, tendo em 
vista a proibição da pesca no Rio Doce devido a 
contaminação do Rio, necessário se faz apurar 
se a água do Rio Doce pode ser utilizada para 
dessedentação animal, irrigação de culturas, e 
utilização como ingrediente e/ou matéria 
necessária para produção de alimentos 
destinados ao consumo humano; verificar se 
todos os danos decorrentes do desastre estão 
sendo considerados elegíveis pela Fundação 
Renova para fins de indenização; tendo em vista 

o interesse público da natureza do objeto do 
TTAC que é a reparação do meio ambiente e 
suas vítimas, exige a apuração de denúncias de 
ocorrência de superfaturamento de contratos, e 
contratação privilegiada de pessoas físicas ou 
jurídicas que tem ou já tiveram qualquer tipo de 
vínculo com as empresas da Vale/Samarco/BHP 
(e suas terceirizadas, atuais ou anteriores) ou 
seus parentes e afins até o 3º grau, seja como 
funcionário direto, terceirizado, ou integrante 
de quadro de empresas terceirizadas 
contratadas; bem como apurar a legalidade, 
responsabilidade e consequências pelo uso da 
substância química “TANFLOC” no tratamento 
de água destinada a população após o desastre; 
propor a Fundação Renova que faça 
ressarcimento de todas as despesas dos Entes 
Públicos de todos os atos decorrentes do 
rompimento da barragem, desde a mão de obra 
profissional dos mais diversos setores, bem 
como com as despesas dos representantes 
públicos para participar de reuniões de assuntos 
afins a estruturação física dos entes, com salas 
de apoio, veículos, publicidade de 
esclarecimentos, e até mesmo aumento de 
despesas inclusive na rede hospitalar e de saúde 
por tratamentos decorrentes do rompimento de 
barragem; podendo ainda a comissão ampliar 
seu objeto de atuação caso seja verificada a 
necessidade ligada ao rompimento da 
barragem. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de agosto de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATOS 
 

ATO Nº 1908 
 

Autoriza a formação da Frente 
Parlamentar em Defesa da Saúde 
Pública Capixaba. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
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suas atribuições regimentais, especialmente as 
contidas no art. 17, XXXIV do Regimento Interno 
e, tendo em vista a solicitação contida no 
Requerimento nº 115/2019 do Deputado 
Theodorico Ferraço e outros, deferido na Sessão 
Ordinária realizada em 19 de agosto de 2019, 
resolve: 
 
Art. 1º Autorizar a formação da Frente 
Parlamentar em Defesa da Saúde Pública 
Capixaba, integrada pelos deputados 
Theodorico Ferraço, Dr. Rafael Favatto, Sergio 
Majeski, Delegado Lorenzo Pazolini, Delegado 
Danilo Bahiense, Coronel Alexandre Quintino, 
Renzo Vasconcelos, Enivaldo dos Anjos, Capitão 
Assumção, Iriny Lopes, Carlos Von e outros que 
a ele, posteriormente, aderirem, com o objetivo 
de discutir, debater e identificar mecanismos 
que tragam soluções a precariedade do Sistema 
Público Estadual de Saúde, a crise financeira dos 
hospitais filantrópicos, a falta de leitos de UTIs, 
as constantes filas de espera para cirurgia, 
exames e atendimentos médicos e hospitalares.  
 
Art. 2º Após sua instalação, a Frente 
Parlamentar, elegerá dentre seus integrantes, o 
seu Presidente, e o Secretário Executivo. 
 

Parágrafo único. Cabe à Frente Parlamentar em 
Defesa da Saúde Pública Capixaba, conforme 
previsto na Constituição Federal, discutir e 
aprovar, entre seus integrantes, seu Regimento 
Interno e seus programas de ação e estratégias 
de atuação, que se submeterão às normas legais 
que regem à Administração Pública e 
regimentais que disciplinam a atividade 
legislativa. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1909 

 
Autoriza a formação da Frente 
Parlamentar em Defesa do Setor 
do Mármore e Granito Capixaba. 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, especialmente 
as contidas no art. 17, XXXIV do Regimento 
Interno e, tendo em vista a solicitação contida 
no Requerimento nº 116/2019 do Deputado 
Theodorico Ferraço e outros, deferido na 
Sessão Ordinária realizada em 19 de agosto de 
2019, resolve: 

 
Art. 1º Autorizar a formação da Frente 
Parlamentar em Defesa do Setor do Mármore 
e Granito Capixaba, integrada pelos 
deputados Theodorico Ferraço, Dr. Rafael 
Favatto, Sergio Majeski, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Delegado Danilo Bahiense, Coronel 
Alexandre Quintino, Renzo Vasconcelos, 
Enivaldo dos Anjos, Capitão Assumção, Carlos 
Von e outros que a ele, posteriormente, 
aderirem, com o objetivo de discutir, debater 
e identificar mecanismos que tragam 
soluções, considerando as dificuldades 
financeiras e de infraestrutura logística que o 
setor de rochas ornamentais enfrenta há 
anos, atualmente, agravada pela crise 
econômica que passa o país.  
 
Art. 2º Após sua instalação, a Frente 
Parlamentar, elegerá dentre seus integrantes, 
o seu Presidente, e o Secretário Executivo. 
 
Parágrafo único. Cabe à Frente Parlamentar 
em Defesa do Setor do Mármore e Granito 
Capixaba, conforme previsto na Constituição 
Federal, discutir e aprovar, entre seus 
integrantes, seu Regimento Interno e seus 
programas de ação e estratégias de atuação, 
que se submeterão às normas legais que 
regem à Administração Pública e regimentais 
que disciplinam a atividade legislativa. 
 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 

de agosto de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1911 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, JOSÉ ROBERTO DA ROCHA, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete do Deputado Dr. Rafael 
Favatto, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 192764/2019. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 20 de 
agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 1912 
 

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 17/07/2019 (Data da protocolização 
da Averbação), de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus MARIA 
JUSSARA IGLESIAS, matrícula nº 204377, 
Assessor Sênior da Secretaria - ASS. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 20 de 
agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 1913 
 

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

CONCEDER 10% (dez por cento), a partir de 
04/07/2018, de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus JOSÉ CARLOS 
RODRIGUES, matrícula nº 201659, Assessor 
Júnior da Secretaria - AJS. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 20 de 
agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

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

 

PORTARIA Nº 196 
 
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 

203288 

FERNANDO 
ANTONIO 
CHIABAI DE 
FREITAS 

2019 
16/09/2019 

a 
30/09/2019 

14/10/2019 
a 

28/10/2019 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

208783 
FRANCINI 
BENEVIDES 
COUTINHO 

2019 
19/08/2019 

a 
02/09/2019 

30/10/2019 
a 

13/10/2019 

15 (quinze) 
dias 

201656 
GERUSA DE 
NADAI SOARES 

2019 

04/11/2019 
a 

18/11/2019 
e 

02/01/2020 
a 

16/01/2020 

02/01/2020 
a 

31/01/2020 

30 (trinta) 
dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
15 de agosto de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 197 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
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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 

20352701 
Alex Hander 
Ferreira 
Pacheco 

129 15 11/07/2019 25/07/2019 

20352701 
Alex Hander 
Ferreira 
Pacheco 

129 20 29/07/2019 17/08/2019 

20965501 
Allyne Silva 
Correia 

129 06 04/08/2019 09/08/2019 

20786601 
Cristina 
Passos 
Daleprane 

129 01 09/08/2019 09/08/2019 

20929501 
Debora 
Vailante 
Mameri 

129 02 06/08/2019 07/08/2019 

20684002 
Fernanda 
Littig Dias 

129 01 09/08/2019 09/08/2019 

20975401 
Gilvacy 
Batista 
Fagundes 

129 07 05/08/2019 11/08/2019 

20116301 
Jefson Cavati 
Bubach 

129 08 09/07/2019 16/07/2019 

20116301 
Jefson Cavati 
Bubach 

129 03 24/07/2019 26/07/2019 

20325101 
Joao Manoel 
Miranda 
Nunes 

129 60 26/07/2019 23/09/2019 

20987901 
Jose Manoel 
Moraes de 
Lima 

129 07 10/08/2019 16/08/2019 

20981101 
Jose Vitor da 
Silva 

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

20873202 
Kamila 
Antoni 
Ferreira 

129 01 07/08/2019 07/08/2019 

20331601 
Karla Odete 
Machado de 
Oliveira 

129 10 29/07/2019 07/08/2019 

20333201 
Luiz Antonio 
Real Barreiro 

129 02 08/08/2019 09/08/2019 

20878401 
Marcio Gois 
Moro 

129 02 06/08/2019 07/08/2019 

20878401 
Marcio Gois 
Moro 

129 02 08/08/2019 09/08/2019 

20916703 
Marcos dos 
Santos 

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

20990401 
Maria 
Carolina 
Bagalho Riva 

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

20426903 

Maria da 
Penha 
Pereira 
Motta 

129 15 08/08/2019 22/08/2019 

20417804 
Mario 
Andrade 
Cypreste 

129 15 06/08/2019 20/08/2019 

20840603 
Marlon 
Carlini 
Rangel 

129 01 05/08/2019 05/08/2019 

02788301 
Mirian da 
Penha Dias 
Grillo 

129 01 07/08/2019 07/08/2019 

20625202 
Paleva Alves 
de Paulo 

129 03 09/08/2019 11/08/2019 

20972801 
Paulo Cesar 
de Oliveira 
Moura 

129 02 12/08/2019 13/08/2019 

20619403 
Roberta 
Andreatta 

129 01 07/08/2019 07/08/2019 

20155801 

Roberta 
Ribeiro 
Newman 
Westmor 
Nuffield 

142 01 31/07/2019 31/07/2019 

20257001 
Sandra Mara 
Pego 

142 60 02/06/2019 31/07/2019 

01659201 
Telma Thilde 
Meira 
Passamani 

129 02 05/08/2019 06/08/2019 

20078901 
Valeska 
Paranhos 
Fragoso 

129 02 08/08/2019 09/08/2019 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
20 de agosto de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico n° 028/2019 
Processo nº 181979/2018 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que realizará Licitação, sob 
a modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de 
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas 
alterações, objetivando a aquisição de câmeras 
HDSLR completas, conforme especificação 
contida no Anexo I do Edital. 
 
Recebimento das Propostas até: 02/09/2019, às 
09h00. 
 
Abertura das Propostas: 
02/09/2019, às 09h00. 
 
Início da Sessão de Disputa: 
02/09/2019, às 11h00. 

Identificador: 330036003700330030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



20 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 21 de agosto de 2019 

O Edital estará disponível no site 
www.al.es.gov.br, links: “Transparência”, 
“Consulta Licitações”, ou www.licitacoes-
e.com.br. 
 
Mais informações através do e-mail 
scl@al.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3382-
3874. 
 

Vitória/ES, 20 de agosto de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 
RESUMO ORDEM DE FORNECIMENTO 
Nº 060/2019 REFERENTE AO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 034/2018 E ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO Nº 013/2018  

 
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 

pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 060/2019, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: CATARINA MARCOLONGO 
PEREIRA ME. 
 
CNPJ: 03.002.493/0001-97. 
 
OBJETO: Fornecimento de água mineral sem 
gás, acondicionada em garrafão de 20 litros. 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico. 
 
VALOR: R$ 3.900,00 (três mil, e novecentos 
reais). 
 
PROCESSO: 182103. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
20 de agosto de 2019. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 
 

• QUARTA-FEIRA - 21.08.19 • 
 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

Conjuntura da Assistência Social no Espirito Santo 

05h40 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Cultura 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV mostra a experiência de implantação e 
condução do sistema de integração lavoura/pecuária no noroeste do 
Paraná. Acompanhe também o mercado da Pitaia no país 

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

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

08h30 UTILIDADE PÚBLICA Previdência Social 

08h40 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

09h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

12h10 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Assistência Social 

13h00 DEDO DE PROSA A Casa da Música já foi sede do poder legislativo em 1912. Cem anos 
depois, o palácio ganhou uma restauração e se transformou no 
Palácio da Cultura Sônia Cabral, uma homenagem a um importante 
nome da música capixaba. A pianista elaborou o projeto de criação da 
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Detalhes dessa história estão 
registrados em um livro escrito pelo jornalista José 
Antônio Martinuzzo. 

13h30 INTERESSE PÚBLICO Acompanhe no Interesse público dessa semana uma reportagem 
especial sobre o uso do agrotóxico no país, e a primeira parte da série 
“Caso Pinheiro” que traz o drama de moradores de alguns bairros de 
Maceió com o afundamento do solo. 

14h00 STJ NOTÍCIAS Veja no STJ Notícias dessa semana:  Corte especial do STJ decide que 
desembargador não poderá ser julgado por juiz vinculado ao mesmo 
Tribunal. Os direitos dos consumidores na hora de acionar o seguro 
veicular. E ainda: Empresa de tabaco não terá de recolher imposto 
sobre mercadoria roubada 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 COM A PALAVRA O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é o Delegado Danilo 
Bahiense, deputado estadual pelo PSL. 

18h30 DEDO DE PROSA A Casa da Música já foi sede do poder legislativo em 1912. Cem anos 
depois, o palácio ganhou uma restauração e se transformou no 
Palácio da Cultura Sônia Cabral, uma homenagem a um importante 
nome da música capixaba. A pianista elaborou o projeto de criação da 
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Detalhes dessa história estão 
registrados em um livro escrito pelo jornalista José 
Antônio Martinuzzo 

19h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA A Reforma da Previdência e os Impactos na Carreira dos Profissionais 
de Educação 

21h30 CIÊNCIA E LETRAS A Potência Política do Corpo 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

22h15 SOM DA TERRA O programa dessa semana recebe o cantor, Lucas Moran 

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 

 
SEPTUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 13 DE AGOSTO 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, Alexandre Xambinho, 
Capitão Assumção, Dary Pagung, 
Delegado Danilo Bahiense, 
Delegado Lorenzo Pazolini, 
Doutor Hércules, Dr. Emílio 
Mameri, Engenheiro José 
Esmeraldo, Euclério Sampaio, 
Hudson Leal, Iriny Lopes, 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, em que 
temos o registro dos seguintes parlamentares: 
Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, Capitão 
Assumção, Dary Pagung, Danilo Bahiense, 
Lorenzo Pazolini, Hércules Silveira, Emílio 
Mameri, José Esmeraldo, Euclério Sampaio, 
Hudson Leal, Iriny Lopes, Luciano Machado, 
Marcelo Santos, Marcos Mansur, Sergio Majeski 
e Vandinho Leite.  

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o Delegado Danilo 
Bahiense para que possa proferir um versículo 
da Bíblia. E solicito a todos que se coloquem em 
posição de respeito. 
  

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos, 116:15)  

 
  (Assume a 1.ª secretaria o 
senhor deputado Luciano Machado) 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Gostaria, presidente, de aproveitar o 

ensejo para solicitar um minuto de silêncio pela 
morte do policial civil António Carlos Zanandrea, 
que trabalhou na polícia durante muitos anos, 
especialmente no setor de transporte, e faleceu 
ontem, sepultado hoje, agora, às 14h. E, 
também, a morte do jovem Tiago Santos 
Oliveira, maestro, membro da Assembleia de 
Deus de São Torquato, que morreu ontem, com 
pouco mais de trinta anos, num acidente de 
moto, quando foi atingido por um veículo na 
contramão.  

  
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Faremos isso logo após a leitura do 
Expediente.  

Neste momento, declaro a ata como 
aprovada, uma vez que ela se encontra 
disponível no site e nas redes sociais, nas mídias 
da Assembleia Legislativa, passando assim, 
imediatamente, à leitura do Expediente.  

Solicito ao senhor deputado Luciano 
Machado que proceda à leitura do Expediente, 
primeira parte, que contém simples despacho.  
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
1.Proposta de Emenda Constitucional n.º 

019/2019, do deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini e outros, acrescenta o §11, no art. 
229 da Constituição Estadual, que dispõe sobre a 
garantia de gratuidade no uso do Transporte 
Coletivo Intermunicipal. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78789&arquivo=Arquiv
o/Documents/PEC/78789-
160124444409082019-
assinado(10921)(10919)(10924)(10920)(10923)(
10917)(10926)(10918)(10922).pdf#P78789 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 259 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, Mobilidade Urbana, de Saúde e de 
Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
2.Projeto de Lei n.º 649/2019, do deputado 

Capitão Assumção, que institui a leitura de 
versículo bíblico nas escolas de ensino primário, 
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fundamental e médio do Estado, e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78805&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/78805-103114980612082019-
assinado.pdf#P78805 
 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

3. Projeto de Lei n.º 650/2019, do 
deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a 
isenção de pagamento de taxa de inscrição em 
concursos públicos estaduais aos postulantes a 
cargos ou empregos públicos da administração 
pública direta ou indireta que tenham renda 
familiar per capita não superior a meio salário 
mínimo e aos doadores de medula óssea. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78825&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/78825-135345617212082019-
assinado.pdf#P78825 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Saúde e de Finanças. 

 

 (Registram presença os senhores 
deputados Marcos Garcia e Raquel Lessa) 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

4. Projeto de Lei n.º 651/2019, da deputada 
Janete de Sá, que acrescenta item ao Anexo II da 
Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo 
a Semana de Debates, Conscientização e 
Mobilização no Combate à Violência Contra a 
Mulher no Ambiente Escolar da Rede Estadual de 
Educação. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78848&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/78848-180840807712082019-
assinado.pdf#P78848 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. À Comissão de Justiça, na 
forma do art. 276 do Regimento Interno. 

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

ordem, senhor presidente!  
Quero recorrer à Comissão de Justiça, 

item 2. Muito obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Defiro.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
5. Projeto de Lei n.º 652/2019, do deputado 

Adílson Espíndula, que declara 
o Bauernmalerei Patrimônio Cultural Imaterial no 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78858&arquivo=Arquivo/Docum
ents/PL/78858-091339632513082019-
assinado.pdf#P78858  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cultura e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

6. Projeto de Lei n.º 653/2019, do deputado 
Adílson Espíndula, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de inclusão de alimentos orgânicos 
na alimentação escolar no âmbito do Sistema de 
Ensino do Estado e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78859&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/78859-091436710713082019-
assinado.pdf#P78859 
 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

7. Requerimento n.º 033/2019, da 
deputada Janete de Sá, de retirada do Projeto de 
Lei n.º 640/2019, de sua autoria, que institui a 
Semana de Debates, Conscientização e Mobilização 
no Combate à Violência Contra a Mulher no 
Ambiente Escolar da Rede Estadual de Educação. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78847&arquivo=Arquivo/Docum
ents/RRP/78847-180713073212082019-
assinado.pdf#P78847  
 

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

   
 O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Segunda parte do Expediente, 
sujeita à deliberação.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO  lê:  
 

8. Requerimento n.º 254/2019, do 
deputado Capitão Assumção, de destinação do 
Grande Expediente, com base no artigo 112 do 
Regimento Interno, da sessão ordinária do dia 04 
de setembro de 2019, para os Senhores Tadeu 
Fraga de Andrade, Victor Santos de Abreu 
e Valdenir Ferreira de Andrade Junior membros da 
Comissão Especial de Direito Militar da OAB/ES, 
para que os mesmos possam explanar sobre o 
assunto “Direito Militar”. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78834&arquivo=Arquivo/Docum
ents/REQ/78834-145920079112082019-
assinado.pdf#P78834  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Informo que a votação é nominal.  

Os deputados que votarem SIM aprovam 
o requerimento; os que votarem NÃO  rejeitam. 

Está aberto o painel.  
 

 (Procede-se ao registro dos 
votos) 

 

Requerimento n.º 254/2019, do 
deputado Capitão Assumção, que destina o 
Grande Expediente, com base no art. 112 do 
Regimento Interno, da sessão ordinária do dia 4 
de setembro para os Senhores Tadeu Fraga de 
Andrade, Victor Santos de Abreu e Valdenir 
Ferreira, membros da Comissão Especial de 
Direito Militar da Ordem.  

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 
ordem, senhor presidente! Quero solicitar o 
apoiamento dos nossos pares para essa 
explanação que os advogados vão fazer sobre o 
Direito Militar que agora está fazendo parte, 
também, da OAB capixaba.  

 (Registra presença o senhor 
deputado Enivaldo dos Anjos) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - O deputado autor encaminha pelo voto 
SIM.  

Temos alguns instantes para concluir a 
votação, e aguardamos os colegas deputados a 
se manifestarem.  

   
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Pela 

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

- PDT) - Pela ordem, deputado Adilson 
Espindula.  

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Com 

relação ao meu Projeto de Lei n.º 653, recorro à 
Comissão de Justiça.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Defiro.  
Informo a V. Ex.ª que V. Ex.ª me deve 

uma penca de ovos. Aqui a cobrança é online.  
Por favor, deputado líder do Governo, 

Enivaldo dos Anjos.  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, a Ordem do Dia de hoje, V. 
Ex.ª poderia me informar, antes, quanto tempo 
dura uma sessão da Assembleia? 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Uma sessão da Assembleia? Três horas.  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Obrigado. Tem uns deputados que perguntam 
se já pode ir. Não tem nem dois minutos de 
sessão ainda. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Vou pedir segredo de Justiça, o nome do 
deputado. Vou decretar segredo. 

Por gentileza. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Na 
Ordem do Dia, no primeiro item, tem um 
projeto de nossa autoria aqui, com regime de 
urgência, que dá redação ao Fundo das 
Desigualdades. Essa matéria trata, única e 
exclusivamente, ao invés de encaminhar a 
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prestação de contas só para a Assembleia, como 
tem sido feito, que seja encaminhada para o 
Tribunal de Contas, que é o órgão que pode 
examinar, como assessor, ou órgão auxiliar da 
Assembleia, se a documentação realmente está 
certa. Porque na regra de hoje, o documento 
vem aqui para a Assembleia e arquiva na 
Comissão de Finanças. Quer dizer, ninguém 
fiscaliza se a aplicação está devida.  

Mas em face de alguns dos senhores 
deputados estarem preocupados com relação a 
esse assunto, vou pedir permissão a V. Ex.ª para 
baixar o projeto de pauta para que os 
deputados que têm dúvida possam pedir os 
esclarecimentos para depois a gente avaliar. 

Mas o objetivo do projeto é só esse. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Gandini e  Renzo 
Vasconcelos) 

 

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

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

que a prestação de contas seja enviada para a 
Assembleia e para o Tribunal de Contas, que é o 
órgão que pode examinar se o recurso foi 
investido corretamente.  

Não há nenhuma anormalidade. Só que 
hoje a prestação de contas é encaminhada só 
para a Assembleia, ela fica sem... Encaminha 
para a Comissão de Finanças, a Comissão de 
Finanças poderia encaminhar para o Tribunal de 
Contas. Mas se a gente fizer na lei, ela tem de 
ser encaminhada para lá porque se tiver alguma 
irregularidade ou alguma orientação o tribunal 
daria para os prefeitos não serem prejudicados 
no futuro.  
 Porque senão, o prefeito investe, manda 
para cá para a Assembleia, a Assembleia 
arquiva. Quando for feita a auditoria, o 
examinar pelo tribunal, ele poderá sofrer uma 
punição que se for feita antes ele evitará sofrer 
essa punição.  
 Mas vou pedir para baixar de pauta. 
 
  (Registra presença o senhor 
deputado Torino Marques) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Está deferido. 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Pela ordem, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Deferido. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente e eminentes 
pares, parabenizar o líder do Governo, 
deputado Enivaldo dos Anjos. Essa proposta é 
uma proposta realmente importante. Não foi 
possível quando da votação da alteração da lei 
de 2006, do Fundo, a aprovação nesta Casa. Nós 
fizemos uma proposta similar, que fosse 
encaminhado o relatório para que o Tribunal de 
Contas fizesse a avaliação, junto às autorias 
ordinárias. Mas em tempo oportuno ainda, nós 
podemos corrigir esse equívoco, essa falta, na 
atual legislatura, e será muito importante para 
todos os munícipes, os quatro milhões de 
habitantes do Espírito Santo. 

Agradeço, presidente. 
 
 (Registra presença o senhor 

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

- PDT) - Não por isso. 
Finalizando, então, a votação do 

Requerimento n.º 254/2019, de autoria do 
deputado Capitão Assumção. 

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

 
Informo o resultado e encerro a votação.  
Dezoito SIM, Zero NÃO, uma abstenção, 

totalizando dezenove votos. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 

ordem, senhor presidente! Quero agradecer aos 
pares por essa votação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Justificação de voto do deputado 
Capitão Assumção. 

 
 (Registra presença o senhor 

deputado Erick Musso) 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Quero agradecer aos nossos parlamentares, 
senhor presidente, e tenho convicção de que os 
advogados vão poder explanar com muita 
tranquilidade a questão do Direito militar, que é 
desconhecido da maioria não somente dos 
advogados, mas também de toda a população 
capixaba. Agora fazem parte esses membros de 
um núcleo dentro da OAB, seção Espírito Santo. 

Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Parabéns.  
Item nove. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
9. Indicação n.º 1982/2019, do deputado 

Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, 
para instituir no Estado uma Lei de Incentivo Fiscal 
ao Desporto por meio do ICMS. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78650&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78650-101102610008082019-
assinado.pdf#P78650  
 

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: Indicações  n.os 
1983/2019 e 1984/2019. 

 

10. Indicação n.º 1983/2019, do deputado 
Hudson Leal, ao governador do Estado, 
para aquisição de 01 (uma) máquina 
retroescavadeira para o município de Ibitirama/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78683&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78683-112118447608082019-
assinado.pdf#P78683  
 

11. Indicação n.º 1984/2019, do deputado 
Hudson Leal, ao governador do Estado, 
para aquisição de 02 (dois) tanques resfriadores 
com capacidade de 1000 (mil) litros para o 
município de Ibitirama/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78685&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78685-112236900808082019-
assinado.pdf#P78685  
 

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 as duas indicações do 
deputado Hudson Leal. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

12. Indicação n.º 1985/2019, do deputado 
Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, 
para obras de pavimentação com pista dupla, piso 
reforçado para suportar o tráfego de caminhões, de 
uma variante ligando a ES 429 à BR 101, na 
localidade de Paulista, 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=78693&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/78693-
113420683708082019-assinado.pdf#P78693 
 

13. Indicação n.º 1986/2019, do deputado 
Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, 
para instalação do Centro Portuário de São Mateus. 
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78688&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78688-113048073808082019-
assinado.pdf#P78688  
 

14. Indicação n.º 1987/2019, do deputado 
Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, 
para intervenção junto à Concessionária EDP para 
que dote a região de Urussuquara  de energia 
trifásica, 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/Proces
so2/Digital.aspx?id=78689&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78689-113146370808082019-
assinado.pdf#P78689  
 

15. Indicação n.º 1988/2019, do deputado 
Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, 
para obras de pavimentação com pista dupla, do 
trecho do leito da BR 381, estadualizada, entre a 
divisa ES-MG e o KM0, 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/Proces
so2/Digital.aspx?id=78690&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78690-113256574108082019-
assinado.pdf#P78690  
 

  (Registra presença o senhor 
deputado Coronel Alexandre Quintino) 
 

16. Indicação n.º 1989/2019, do deputado 
Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, 
para obras de pavimentação com pista dupla, piso 
reforçado para suportar o tráfego de caminhões, da 
ES 429, interligando a ES 010, Urussuquara, à BR 
101. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78691&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78691-113346371108082019-
assinado.pdf#P78691  
 

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 todas as indicações do líder 
do Governo, Enivaldo dos Anjos. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
17. Indicação n.º 1990/2019, do deputado 

Dr. Emílio Mameri, ao governador do Estado, para 
pavimentação e drenagem, por meio do Projeto 
Caminhos do Campo, do trecho que liga Virgínia 
Nova,  Vargem Alta x Rio Novo do Sul/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78697&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78697-115743108708082019-
assinado.pdf#P78697  
   

18. Indicação n.º 1991/2019, do deputado 
Dr. Emílio Mameri, ao governador do Estado, 
para implantação de Torre de Telefonia Móvel e 
Internet 3G na localidade de Santo Isidoro de 
Tiradentes, localizada no município de Rio Bananal, 
para beneficiar as comunidades de Santo Isidoro, 
Nossa Senhora das Graças e Alto Bananal. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78696&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78696-115543561508082019-
assinado.pdf#P78696  
 

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:  
 
19. Indicação n.º 1992/2019, do deputado 

Gandini, ao governador do Estado, para 
construção de uma nova sede para a instalação da 
5.ª Companhia do 1.º Batalhão da Polícia Militar, 
cuja estrutura encontra-se, atualmente, em estado 
precário, situada na região da Grande São Pedro, 
no município de Vitória/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=78705&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/78705-
123745473508082019-assinado.pdf#P78705 
 

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

20. Indicação n.º 1993/2019, da deputada 
Raquel Lessa, ao governador do Estado, para 
construção do Centro de Convivência para a 
Terceira Idade, no distrito São Jorge de 
Tiradentes,  no município de Rio Bananal/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78713&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78713-135926515708082019-
assinado.pdf#P78713  
  

21. Indicação n.º 1994/2019, da deputada 
Raquel Lessa, ao governador do Estado, para 
implantação do Sistema Nacional de Emprego - 
SINE, em São Gabriel da Palha/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=78686&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/78686-
112330229108082019-assinado.pdf#P78686 
 
   

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.   

Deputada Raquel Lessa para encaminhar 
a votação de sua autoria, as indicações. 

 
A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - 

Presidente, eu quero pedir a todos os nossos 
amigos deputados para votarem SIM. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - A autora das indicações encaminha pelo 
voto SIM. E, neste momento, sensibilizo o 
deputado Torino Marques para que ele possa 
também, junto com grande parte dos colegas 
deputados, votar SIM. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Eu 

voto pelo pedido da nossa deputada Raquel 

Lessa às três horas e dez minutos, aqui na 
Assembleia Legislativa. O meu voto é SIM. 

Não obstante, senhor presidente, 
aproveitando também, eu queria fazer um 
pedido... 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - A Mesa não lhe concedeu este tempo, 
mas vai abrir uma exceção. 

 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Vai 
abrir uma exceção para mim? Muito obrigado, 
senhor presidente. 

Foi lido ontem o n.º 49, Projeto de Lei n.º 
642. Eu queria recorrer à Comissão de Justiça se 
V. Ex.ª, presidindo esta Assembleia Legislativa, 
neste exato momento, permitisse. 

 

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

 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 
Deferido. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Terminada a fase da discussão, coloco 
as duas indicações em votação. 

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

Aprovadas contra os votos dos 
deputados José Esmeraldo e Euclério Sampaio. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

22. Indicação n.º 1995/2019, da deputada 
Janete de Sá, ao governador do Estado, para 
criar uma campanha de conscientização a ser 
celebrada na Semana de Debates e Mobilização no 
Combate a Violência Contra a Mulher no Ambiente 
Escolar da Rede Estadual. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78714&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78714-140105500308082019-
assinado.pdf#P78714  
 

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) 
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Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
23. Indicação n.º 1996/2019, do deputado 

Doutor Hércules, ao governador do Estado, 
para asfaltamento da estrada de chão que liga o 
Vilarejo de São Bento (acesso Km 05 da Rodovia ES 
165), até o Vilarejo de Nossa Senhora do Carmo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78719&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/78719-
143234270108082019-assinado.pdf#P78719 

 
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:  
 

24. Indicação n.º 1997/2019, do deputado 
Torino Marques, ao governador do Estado, 
para liberação do pagamento de pedágio, junto à 
concessionária Rodosol, para veículos oficiais de 
prefeituras do sul do estado que estejam fazendo o 
transporte de pacientes para tratamento médico na 
capital 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=78725&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/78725-
151428010108082019-assinado.pdf#P78725 

 

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

Com a palavra o autor, deputado Torino 
Marques, para encaminhar a votação. 

Deputado, autor Torino Marques, para 
encaminhar a votação da Indicação n.º 1997. 

V. Ex.ª encaminha pelo voto NÃO a 
indicação de V. Ex.ª ou pelo voto SIM? 

 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Voto 
SIM pela indicação. Se eu estou indicando, é 
claro que eu tenho que votar SIM, senhor 
presidente. 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Então, o autor indica o voto SIM. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 

Gostaria de pedir aos nobres deputados que 
também aceitassem a minha indicação. 

Quem cala consente. Todos ficaram 
calados, então, todos aceitam. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Terminada a fase de encaminhamento, 
coloco a matéria em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.   

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

Aprovada. 
Comunique, inclusive, ao autor que a 

indicação dele foi aprovada por unanimidade. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
25. Indicação n.º 1998/2019, do deputado 

Marcos Garcia, ao governador do Estado, para 
complementação da Extensão de Rede Elétrica 
Trifásica para as comunidades de Pontal, Degredo e 
Povoação, no município de Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78732&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78732-160256829208082019-
assinado.pdf#P78732  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Em discussão. (Pausa) 
Concedo a palavra ao autor, deputado e 

prefeito de Linhares, Marcos Garcia, para 
encaminhar a votação da indicação de vossa 
autoria. 

 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Gostaria 
de pedir aos deputados e deputadas que votem 
SIM. É uma indicação do Projeto de Lei n.º 
1998/2019. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O autor encaminha pelo voto SIM, 
indicando ao Governo do Estado extensão de 
rede elétrica trifásica para as comunidades de 
Pontal, Degredo e Povoação, do município de 
Linhares. 

Identificador: 330036003700330030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=78719&arquivo=Arquivo/Documents/IND/78719-143234270108082019-assinado.pdf#P78719
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=78719&arquivo=Arquivo/Documents/IND/78719-143234270108082019-assinado.pdf#P78719
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=78719&arquivo=Arquivo/Documents/IND/78719-143234270108082019-assinado.pdf#P78719
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=78719&arquivo=Arquivo/Documents/IND/78719-143234270108082019-assinado.pdf#P78719
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=78725&arquivo=Arquivo/Documents/IND/78725-151428010108082019-assinado.pdf#P78725
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=78725&arquivo=Arquivo/Documents/IND/78725-151428010108082019-assinado.pdf#P78725
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=78725&arquivo=Arquivo/Documents/IND/78725-151428010108082019-assinado.pdf#P78725
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=78725&arquivo=Arquivo/Documents/IND/78725-151428010108082019-assinado.pdf#P78725
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=78732&arquivo=Arquivo/Documents/IND/78732-160256829208082019-assinado.pdf#P78732
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=78732&arquivo=Arquivo/Documents/IND/78732-160256829208082019-assinado.pdf#P78732
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=78732&arquivo=Arquivo/Documents/IND/78732-160256829208082019-assinado.pdf#P78732
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=78732&arquivo=Arquivo/Documents/IND/78732-160256829208082019-assinado.pdf#P78732


30 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 21 de agosto de 2019 

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

Aprovada com louvor. 
 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - 

Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - O autor agradece. 
Item 26. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
26. Indicação n.º 1999/2019, do deputado 

Alexandre Xambinho, ao prefeito de Vitória, 
para notificação da INFRAERO para construção da 
calçada na Rodovia Norte Sul, com fundos do 
Shopping Mestre Álvaro até o limite de seu 
domínio e também a notificação dos proprietários 
de terrenos com frente para Avenida Norte Sul, 
com fundos para Aeroporto de Vitória, município 
de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78756&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78756-093159454509082019-
assinado.pdf#P78756  
 

27. Indicação n.º 2000/2019, do deputado 
Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, 
para estender a nível estadual a gratuidade no 
transporte coletivo intermunicipal ao público de 
pessoas portadoras de deficiência. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78759&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78759-111928094009082019-
assinado.pdf#P78759  

 

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

Com a palavra o deputado Alexandre 
Xambinho para encaminhar as duas indicações. 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Senhor presidente, peço aos colegas deputados 
o apoio e o voto deste requerimento, que é 
importante para o estado do Espírito Santo. 
Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O autor encaminha o voto SIM. 

Encerrada a fase de encaminhamento, 
coloco em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.   

Os deputados que aprovam os 
requerimentos do deputado Alexandre 
Xambinho permaneçam como se encontram; os 
contrários se manifestem. (Pausa) 

Aprovadas por unanimidade.  
Comunique-se, inclusive, ao autor que a 

aprovação foi feita, inclusive, com aplausos. 
Próximo item. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
28. Indicação n.º 2001/2019, do deputado 

Carlos Von, ao governador do Estado, para 
substituição do alambrado na Rodovia do Sol, por 
divisórias de concreto, bairro Elza Nader, 
Guarapari. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78762&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78762-112820782709082019-
assinado.pdf#P78762  
 

29. Indicação n.º 2002/2019, do deputado 
Carlos Von, ao governador do Estado, para elevar a 
faixa etária dos pacientes da unidade de saúde, 
permitindo que adolescentes com até 16 anos de 
idade sejam atendidos pelo Hospital Materno 
Infantil Francisco de Assis,  no município de 
Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78760&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/78760-
112502094709082019-assinado.pdf#P78760 

 

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

Solicito ao autor, deputado e prefeito de 
Guarapari, Carlos Von que possa encaminhar a 
sua votação através das indicações que faz. 

 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Senhor 
presidente, quero solicitar o apoio dos meus 
amigos, colegas deputados, na aprovação da 
minha indicação em que solicito ao Governo do 
Estado a troca do alambrado na Rodovia do Sol, 
já chegando à cidade de Guarapari. Muito 
obrigado. 

Identificador: 330036003700330030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O autor encaminha pelo voto SIM nas 
duas indicações e tem o apoiamento desta 
Mesa também. 

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

Aprovada por unanimidade, com 
aplauso.  

Comunique-se ao prefeito de Guarapari, 
deputado Carlos Von. 

Próximo item. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê.  
 
30. Indicação n.º 2003/2019, do deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, ao governador do 
Estado, para pagamento do adicional de 
gratificação de insalubridade, previsto na Lei 
Estadual nº 10.750/2017, aos servidores lotados na 
Superintendência de Polícia Técnico-Científica da 
Polícia Civil do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78792&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/78792-
165120435509082019-assinado.pdf#P78792 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Dr. Rafael Favatto e 
Theodorico Ferraço) 

 

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

Com a palavra o autor, deputado 
Lorenzo Pazolini, para indicar a votação. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, deputado 
Marcelo Santos, demais pares, nós 
reverentemente vimos a V. Ex.ª pedir que a 
matéria seja aprovada e, aos colegas, a votação 
à unanimidade nesta Casa.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O autor, Delegado Lorenzo Pazolini, que 
mete a borracha em pedófilo - e tem que meter 
mesmo, porque não vale nada - encaminha pelo 
voto SIM.  

Os deputados que aprovam... Ainda tem 
uma manifestação do deputado, o 2.º vice-
presidente desta Casa, Adonias Torino Marques. 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Eu 
gostaria de me manifestar. Não resta a menor 
dúvida que eu aprovo.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Parabéns! 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 

Deputado Pazolini, é com o senhor. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Vamos continuar a votação.  
Os deputados que aprovam a indicação 

do deputado Lorenzo Pazolini permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 
Próximo item. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
31. Indicação n.º 2004/2019, do deputado 

Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, 
para reforma da Capela Mortuária do Hospital 
Estadual Dório Silva, no município da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78795&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78795-173441206909082019-
assinado.pdf#P78795  

 
32. Indicação n.º 2005/2019, do deputado 

Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, 
para instituir Programa de Isenção do pagamento 
de taxas estaduais, relativas à renovação da CNH - 
carteira nacional de habilitação, para condutor 
profissional desempregado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78796&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78796-174323301809082019-
assinado.pdf#P78796  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
Consulto o autor se ele quer encaminhar 

a votação.  
Venha ao microfone se manifestar. V. 

Ex.ª está muito pesado.  
Peço licença aos deputados que estão 

atrapalhando o microfone de aparte. 
Identificador: 330036003700330030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Senhor presidente, peço aos deputados o apoio 
na votação destas duas indicações, indicação 
para reforma da capela do Hospital Dório Silva, 
que recebe várias autoridades eclesiais, fazendo 
orações para os nossos doentes que estão lá 
internados no Hospital Dório Silva, e hoje está 
em estado precário. E também indicação num 
projeto importante que apresentamos para que 
os motoristas, que hoje estão desempregados 
no estado do Espírito Santo, possam renovar a 
sua habilitação sem custo algum. 

Muito obrigado e peço o voto e o apoio 
dos nobres deputados. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - A Mesa parabeniza a indicação de V. 
Ex.ª. Tem que consultar o Plenário.  

O autor indica pelo voto SIM.  
Os deputados que aprovam as indicações 

do deputado Xambinho permaneçam como se 
encontram ou se manifestem. (Pausa) 

Aprovadas por unanimidade. 
Item de n.º 33. Com a palavra o 

deputado Luciano Machado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
33. Indicação n.º 2006/2019, do deputado 

Sergio Majeski, ao governador do Estado, 
para pavimentação asfáltica na estrada que tem 
início em Aparecidinha, Santa Teresa, e término na 
Rodovia ES-264, Santa Maria x Santa 
Leopoldina/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=78800&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/78800-
100734727412082019-assinado.pdf#P78800 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Em discussão. (Pausa) 
Antes, porém, encaminhamento do 

deputado autor, Sergio Majeski. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Obrigado. Presidente, essa é uma indicação para 
pavimentação asfáltica nos moldes do Caminhos 
do Campo, da estrada da região de 
Aparecidinha, em Santa Teresa, com o término 
na Rodovia 264, que liga Santa Maria a Santa 

Leopoldina. Esse trecho é muito importante 
porque atende ali a campos do varejo e também 
a grandes empreendimentos da avicultura e até 
serrarias. Além disso, essa estrada é usada por 
alunos dos municípios de Santa Teresa e Santa 
Maria de Jetibá e Santa Leopoldina, e 
agricultores familiares dos ramos de café e 
hortaliças.  

Ainda, esse trecho asfáltico, caso se 
realize, beneficiará as áreas de Rio Bonito, Suíça, 
Ribeirão Timbuí, Alto Rio Bonito e São José do 
Rio Claro, além dos produtores rurais e cidadãos 
dos municípios de Santa Teresa, Santa Maria e 
Santa Leopoldina.  E a gente espera que o 
Governo atenda a essa reinvindicação que, 
tenho certeza, é também do deputado Adilson 
Espindula, que conhece muito bem a região. 

Aproveito, não abusando do tempo, para 
cumprimentar a vereadora Selene Jastrow, de 
Santa Maria de Jetibá, que está com o seu 
assessor Esmael. Selene, que sucedeu o 
deputado Adilson Espindula, e que é minha 
comadre também. Muito bom tê-los aqui. 

Muito obrigado, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - A Mesa cumprimenta a vereadora, a 
assessoria. Também cumprimento o autor, 
deputado Sergio Majeski, pela indicação, mas 
precisamos do apoiamento do Plenário. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Terminada a discussão, em votação. 
 Os deputados que aprovam a indicação 
do deputado Sergio Majeski, permaneçam como 
se encontram; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 
 Aprovada. 
 Parabenizo o deputado Sergio Majeski e 
informo também que, por ser membro do PSB, 
naturalmente o governador, PSBista que é, 
atenderá vossa indicação. 
 Item 34. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicações de 

autoria do deputado Capitão Assumção de n.os 
2007, 2008, 2009 e 2010/2019. 

 
34. Indicação n.º 2007/2019, do deputado 

Capitão Assumção, ao governador do Estado, 
para realização de limpeza dos canais situados 
em Cobilândia, no município de Vila Velha/ES. 

Identificador: 330036003700330030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78801&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78801-102822261512082019-
assinado.pdf#P78801  
 

35. Indicação n.º 2008/2019, do deputado 
Capitão Assumção, ao governador do Estado, 
para implantação nas Escolas Estaduais do Estado o 
programa “ESCOLA SEGURA”, que é, atualmente, 
desenvolvido pelo 1º Batalhão do Corpo de 
Bombeiro Militar do Estado,  no município de 
Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78802&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78802-102900745912082019-
assinado.pdf#P78802  
 

36. Indicação n.º 2009/2019, do deputado 
Capitão Assumção, ao governador do Estado, 
para implantação nas viaturas operacionais de 
transporte de detentos da Secretaria de Estado da 
Justiça (SEJUS) o sistema de radiotransmissor com 
comunicação direta com o Centro Integrado 
Operacional de Defesa Social (CIODES). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78803&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78803-102940308512082019-
assinado.pdf#P78803  
 

37. Indicação n.º 2010/2019, do deputado 
Capitão Assumção, ao governador do Estado, 
para disponibilização de transporte escolar aos 
alunos que frequentam a Escola Estadual 
Santíssima Trindade, localizada no município de 
Iúna/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78804&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78804-103045418112082019-
assinado.pdf#P78804  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. 
 Solicito agora que o deputado Capitão 
Assumção, autor de diversas indicações, possa 
encaminhar para balizar a votação aqui no 
plenário. 
 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, quero solicitar aos nossos 

deputados, nossos pares, para que votem 
favoravelmente essas indicações, 
principalmente a que se refere ao item 35, 
sobre a Escola Segura, procedimento que já está 
sendo adotado pelas escolas de Vitória, da rede 
municipal de Vitória, que trata da segurança em 
casos de emergência dentro de um ambiente 
escolar. 
 Recentemente o comandante do 1.º 
Batalhão de Bombeiro Militar, Coronel Paiva, 
deu uma palestra aqui falando que até mesmo 
nós não saberíamos, nós parlamentares e até 
funcionários desta Casa, não saberíamos sair 
deste local em um caso de emergência. 
 Então é um projeto muito legal. Está 
sendo pioneiro na cidade de Vitória, mas a 
gente indica para que toda a rede do estado do 
Espírito Santo possa ser beneficiada por essa 
nova política de segurança, começando com os 
pequenos. 
 Muito obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Parabenizando, assim, o autor de 
diversas indicações, em especial o item 35, 
como foi agora mencionado pelo deputado 
Capitão Assumção, o deputado autor das 
indicações encaminha pelo voto SIM. 

Em discussão. (Pausa) 
  Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados que aprovam as indicações 
do deputado Capitão Assumção permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovadas por unanimidade, Capitão. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Muito obrigado, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Próximo item. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
38. Indicação n.º 2011/2019, da deputada 

Raquel Lessa, ao governador do Estado, para 
construção de Posto Avançado do Corpo de 
Bombeiros, no município de São Gabriel da 
Palha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78807&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78807-105651077812082019-
assinado.pdf#P78807  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Em discussão.  
Antes, porém, convido a deputada 

Raquel Lessa para que possa indicar e balizar os 
deputados para a votação da indicação de V. 
Ex.ª. item 2011. 

Com a palavra a deputada Raquel Lessa. 
A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - 

Presidente, eu quero pedir aos nobres 
deputados que votem SIM nos dois, 20... Qual o 
número aí, presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - A senhora está querendo aprovar muito 
rápido, só tem um para votar. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - Só um? 
Entendi que eram dois. Qual o número? 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O número é a indicação 2011. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - 2011. 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 
Deputado Marcelo Santos, eu voto NÃO, que 
não resta dúvida que é SIM para a nossa 
deputada. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - V. Ex.ª vai, naturalmente, expressar esse 
sentimento no momento da votação, estamos 
na fase da indicação. 

Terminada essa fase, agora em 
discussão. (Pausa) 
  Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados que aprovam a indicação 
da deputada Raquel Lessa permaneçam como se 
encontram; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovada por unanimidade. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Item 39, 
Indicação n.º 2012/2019, assim como 
2013/2019. 

 

39. Indicação n.º 2012/2019, do deputado 
Dr. Rafael Favatto, ao governador do Estado, para 

liberação de recursos financeiros, para custeio e 
manutenção, da Liga Vilavelhense de Desportos, 
fortalecendo assim, a assistência à criança e ao 
adolescente,  por  meio do esporte, no município 
de Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78838&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78838-162725497212082019-
assinado.pdf#P78838  
  

40. Indicação n.º 2013/2019, do deputado 
Dr. Rafael Favatto, ao governador do Estado, para 
liberação de recursos financeiros para a 
manutenção das atividades do Programa de 
Atenção Básica - PAB, do setor da saúde, do 
município de Nova Venécia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=78840&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/78840-162941450712082019-
assinado.pdf#P78840  
  

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

Como o autor não se encontra, 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários...  
Deputado Rafael Favatto, eu acabei não 

enxergando V. Ex.ª. Eu consulto se V. Ex.ª quer 
indicar e balizar o Plenário com relação às duas 
indicações de V. Ex.ª, de n.os 2013 e 2012. 

V. Ex.ª podia se manifestar no microfone 
de aparte, por gentileza. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) -  Sim, presidente, queria solicitar a 
ajuda do Plenário para a aprovação das nossas 
indicações. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - O autor indica pelo voto SIM. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovadas. 
Último item, 41. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
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41. Indicação n.º 2014/2019, do deputado 
Delegado Danilo Bahiense, ao governador do 
Estado, para manutenção dos rabecões e 
redistribuição conforme necessidade populacional 
de cada região. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78842&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/78842-
165336922612082019-assinado.pdf#P78842 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 
 

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

Antes, porém, passo a palavra ao autor 
deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
colocou já muito bandido na cadeia. 

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Presidente, a nossa indicação é com 
relação à manutenção dos rabecões. Nós 
chegamos a ter, no Sul do estado, um rabecão 
em Alegre, um em Venda Nova e três em 
Cachoeiro de Itapemirim; hoje nós só temos um 
rabecão para atender todo o Sul do estado. 

Chegamos a ter, no Norte do estado e 
Noroeste, um rabecão em Barra de São 
Francisco, dois em Linhares, dois em Colatina e 
dois em São Mateus. Hoje só temos dois 
rabecões para atender todo o Norte do estado. 
Em Vitória, chegamos a ter quatro rabecões até 
mesmo porque o DML atende também a Santa 
Leopoldina, a cidade de Santa Leopoldina, e 
hoje só temos dois rabecões. Chegamos a ter 
quinze rabecões funcionando para atender os 
quatro milhões de habitantes do estado, e hoje 
só temos cinco rabecões. Razão pela qual 
solicito que os nossos pares todos votem 
favorável a nossa indicação.  

 

  (Registra presença o senhor 
deputado Freitas) 
  

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O deputado e Delegado Danilo Bahiense 
encaminha pelo voto SIM. 
 Passamos agora à discussão. (Pausa) 
 Encerrada a discussão, em votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

 Aprovada.  
 Comunique-se ao autor que foi aprovado 
com aplausos e pela maioria absoluta das 
senhoras e dos senhores deputados em 
plenário.  
 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Senhor presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Concedo a palavra.... 
 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Posso, rapidamente, antes de V. Ex.ª? 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Claro, 
deputado.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem deputado Marcos Mansur.  
 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Só dizer para a Mesa que hoje está sendo feita a 
democracia neste período da discussão quando 
todas as indicações estão sendo discutidas. 
Muito obrigado, senhor presidente.  
 

 O SR. ERICK MUSSO - (PRB) - Senhor 
presidente, pela ordem! Quero aqui fazer o 
registro e parabenizar o deputado Mansur pela 
brilhante fala que ele fez neste momento.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Parabéns, deputado Mansur.  
 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Deputado Marcelo, pela ordem! 
 

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

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Como o 
deputado Enivaldo dos Anjos pediu baixada de 
pauta desse projeto sobre a redução de 
desigualdades regionais, embora seja um 
projeto, a meu ver, muito simples e muito bem-
vindo, mas como ele pediu baixada de pauta e 
como outros projetos não cabem análise de 
comissões, pediria a inversão da pauta 
mantendo a fase das Comunicações.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O deputado e V. Ex.ª tem amparo 
regimental.  
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Os deputados que aprovam o 
requerimento permaneçam como se 
encontram; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 
 Contra um voto do deputado Hércules 
Silveira.  
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Aprovo, senhor presidente, mas antes, porém, 
gostaria de solicitar...  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem? 
 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Pela 
ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pois não. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - ... que 
na Ordem do Dia, no item 37, o Projeto de Lei 
n.º 242, de nossa autoria, que dispõe sobre o 
controle populacional de cães e gatos, gostaria 
de retirada da pauta e fosse enviado ao nosso 
gabinete para análise. Gabinete do deputado 
Luciano Machado.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O autor pede baixada de pauta.  

Defiro.  
 V. Ex.ª vai, naturalmente, se debruçar 
sobre o tema e acostar os documentos que 
entender serem necessários.  

 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Ok. 
Obrigado.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Aprovada a inversão da pauta, 
preservando, assim, a fase das Comunicações.  

Imediatamente entrando na fase da 
Ordem do Dia.   

Antes, porém, de começarmos passo a 
palavra ao deputado Adilson Espindula.  

 
 O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 
Obrigado, presidente. 
 Quero agradecer a presença da ilustre 
vereadora de Santa Maria de Jetibá, do 
município mais pomerano do Brasil, a senhora 

Selene Jastrow e o seu assessor Ismael Littig. 
Parabenizar a vereadora pelo trabalho que vem 
fazendo em nosso município. Trouxe-nos várias 
demandas a favor do município de Santa Maria 
de Jetibá. A ilustre vereadora fez também uma 
visita à presidência desta Casa a qual ela 
parabenizou o nosso deputado Erick Musso por 
ter promulgado a lei tão importante não só para 
Santa Maria de Jetibá, mas para todo o estado 
do Espírito Santo, a lei que isenta de pagamento 
da água os nossos produtores rurais. Muito 
obrigado, Selene pela sua visita e pelo seu 
trabalho.  
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Pela 
ordem, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite.  
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Venho 
aqui fazer um relato, senhor presidente, até 
certo ponto indignado. O secretário da Casa 
Civil, Davi Diniz, tem procurado os deputados 
aqui para retirarem as assinaturas para a CPI da 
EDP com o argumento de que isso é para evitar 
gente que quer pressionar a EDP para ter algum 
benefício. Então, dizer ao Davi Diniz, secretário, 
que, primeiro, ele é mentiroso e, segundo, que 
vou pegar todas as mensagens que recebi de 
Findes, de empresários, de gente tentando 
agenda comigo há mais de três meses, e eu não 
atendo sobre a EDP. Então, se quer argumento 
para deputados tirarem assinatura da CPI da 
EDP, fale a verdade. Essa prática nunca foi em 
nenhum mandato meu, muito pelo contrário. E 
gostaria de agradecer aos deputados que estão 
mantendo as assinaturas da CPI da EDP. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Passamos, então, à fase da Ordem do 
Dia.  

Item 2. Discussão se houver recurso, 
assim como os itens 3, 4, 5, 6, 7. Desculpa, itens 
2, 3 e 4. 

 
(Do item 2 ao 4, 
respectivamente. Discussão se 
houver recurso, na forma do art. 
277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
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Interno, dos Projetos de Lei n.os 
399/2017, 116/2019 e 168/2019) 

 
Não havendo recurso, à Secretaria para 

extração dos autógrafos.  
Itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, em 

discussão especial em 3.ª sessão. 
 

(Do item 5 ao 14, 
respectivamente. Discussão 
especial, em 3.ª sessão, dos 
Projetos de Lei n.os 140/2019, 
205/2019, 303/2019, 304/2019, 
306/2019, 381/2019, 390/2019, 
465/2019, 473/2019 e 528/2019) 

 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo deputado inscrito, as 

matérias vão para as respectivas comissões.  
Do item 15, Marquinho, até qual item? 

(Pausa) 
Do item 15 até o, já foi baixado de pauta, 

até o item 83, discussão especial, em 2.ª sessão.  
 

(Do item 15 ao 83. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, das 
Propostas de Emenda 
Constitucional n.os 02/2019, 
04/2019, 06/2019, e dos Projetos 
de Lei n.os 07/2019; 09/2019, 
17/2019, 22/2019, 32/2019, 
33/2019, 48/2019, 51/2019, 
82/2019, 141/2019, 148/2019, 
157/2019, 175/2019, 186/2019, 
190/2019, 211/2019, 219/2019, 
229/2019, 235/2019, 270/2019, 
295/2019, 313/2019, 352/2019, 
360/2019, 369/2019, 384/2019, 
385/2019, 386/2019, 387/2019, 
395/2019, 403/2019, 406/2019, 
408/2019, 411/2019, 413/2019, 
414/2019, 428/2019, 433/2019, 
435/2019, 437/2019, 447/2019, 
451/2019, 455/2019, 458/2019, 
459/2019, 460/2019, 463/2019, 
466/2019, 468/2019, 474/2019, 
479/2019, 481/2019, 483/2019, 
488/2019, 492/2019, 494/2019, 
498/2019, 503/2019, 510/2019, 
512/2019, 519/2019, 524/2019, 
525/2019, 556/2019 e do Projeto 
de Resolução n.º 43/2019) 

Não havendo deputado inscrito, a 
matéria vai para a terceira sessão.  

O item 83 também, discussão especial 
em 2.ª sessão. (Pausa) 

Não havendo deputado inscrito, a 
matéria vai para 3.ª sessão.  

Terminamos, assim, a fase da Ordem do 
Dia.  

 
 Conforme requerimento de autoria do 
deputado Sergio Majeski, que tem divulgado 
amplamente os vídeos que eu tenho 
repercutido na minha rede social. Quero 
agradecer-lhe por me seguir e compartilhar. 
Que V. Ex.ª siga meu exemplo de ser mais um 
pouco fitiness.  
 Passamos, então, tendo aprovado o 
requerimento de autoria do deputado Sergio 
Majeski, à fase das Comunicações. E eu convido 
o primeiro orador inscrito que seria o deputado 
Hércules, mas é o deputado Capitão Assumção, 
que foi o primeiro a se inscrever. 
 Antes de o deputado Capitão Assumção 
assumir, eu queria fazer um comunicado: 

 
- CONSIDERANDO QUE O PROJETO 
DE LEI N.º 482/2019, DO DEPUTADO 
ALEXANDRE XAMBINHO, QUE 
ACRESCENTA ITENS AO ANEXO I DA 
LEI Nº 10.973, DE 14 DE JANEIRO DE 
2019, INSTITUINDO A FESTA DE 
CORPUS CHRISTI NO BAIRRO 
BARCELONA, FESTA DE SÃO JOSÉ DE 
ANCHIETA, FESTA DE SÃO PEDRO, 
FESTA DE NOSSA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO, NOSSA SENHORA DO 
ROSÁRIO E FESTA DE SÃO BENEDITO, 
NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, FOI 
LIDO NO EXPEDIENTE DO DIA 
24/06/2019 E RECEBEU DESPACHO 
DESSA PRESIDÊNCIA PARA QUE SEJA 
PUBLICADO, E APÓS CUMPRIDO O 
ARTIGO 120 DO REGIMENTO 
INTERNO, PARA QUE SEJA 
ENCAMINHADO ÀS COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
CULTURA E DE FINANÇAS; 

 
- CONSIDERANDO QUE O 
PRESENTE PROJETO RECEBEU 
PARECER DA PROCURADORIA 
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SOLICITANDO QUE A MATÉRIA 
SEJA APRECIADA DE FORMA 
CONCLUSIVA PELA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, A TEOR 
DO QUE PREVÊ O ARTIGO 276, 
INCISO IV, DO REGIMENTO 
INTERNO; 
 
- DETERMINO, QUE O DESPACHO 
DESTA PRESIDÊNCIA SEJA 
RETIFICADO, E QUE O PROJETO 
DE LEI Nº 482/2019 SEJA 
ENCAMINHADO À COMISSÃO DE 
JUSTIÇA, NA FORMA DO ARTIGO 
276 DO REGIMENTO INTERNO.  

 
 Era este o comunicado.  

E neste momento, peço desculpas ao 
deputado Capitão Assumção por interromper a 
sua fala, mas que agora terá o tempo 
necessário, dentro do limite regimental para se 
manifestar.  

Com a palavra o deputado Capitão 
Assumção.  
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, nobre deputado Marcelo 
Santos, para mim, é uma honra estar assumindo 
a tribuna na frente do deputado, o deputado 
que constantemente tem assumido esta tribuna 
aqui e ficado na frente de muitos 
parlamentares, Doutor Hércules. Para mim, é 
uma honra estar aqui nessa fila, que sempre V. 
Ex.ª é o primeiro. Então, minhas deferências a V. 
Ex.ª.  
 Mas, senhor presidente, o meu 
pronunciamento hoje é sobre o que está 
acontecendo com o transporte público. 
Recentemente o Governo do Estado adquiriu 
ônibus com ar condicionado e, 
concomitantemente, ele apresentou a figura do 
bilhete único. Com certeza, vai haver 
desemprego. Dizer que os cobradores serão 
realocados em outros setores dentro das 
empresas de ônibus, não tem condição, não vai 
acontecer isso. Pode acontecer nos primeiros 
meses. Assim que o movimento, que é legítimo, 
for desarticulado, com certeza, passados alguns 
meses, esses cobradores de ônibus perderão os 
seus postos de trabalho, num momento que 
nós, brasileiros, vivemos uma grande crise de 

falta de emprego. Então, a gente corre esse 
risco de ter mais um bom contingente sendo 
colocado no desemprego. 
 

O Sr. Enivaldo dos Anjos − (PSD) - V. Ex.ª 
me conceda um aparte? 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO − (PSL) - 

Preventivamente, eu entrei com um projeto de 
lei, senhor presidente, para coibir essa prática 
do bilhete único, projeto de lei nosso que foi 
apresentado...  

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

me permite um aparte, deputado? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO − (PSL) - Só 

um instante, deputado Enivaldo dos Anjos, líder 
do Governo. 

Esse projeto de lei, que eu estou 
apresentando, visa dar proteção ao cidadão 
baseado na Lei das Contravenções Penais, que 
diz lá no art. 43 que quem se recusa a receber 
pelo seu valor moeda de curso legal no país, 
inclusive para prestação de serviço público 
militar ou público, melhor dizendo, comete 
infração penal; ou seja, o bilhete único é para 
dar uma condição mais do que satisfatória de as 
empresas de ônibus encherem o bolso de grana.  

Esses ônibus estão sendo financiados 
pelo Governo do Estado. Há toda uma sorte de 
benesses para que essas concessionárias 
venham explorar o cidadão capixaba e o 
Governo fica abrindo os braços, para não dizer 
outra coisa, para esses empresários. 
Obviamente eles estão gerando emprego, mas, 
neste momento, é uma prática perniciosa: 
entrar com o bilhete único e não dando 
condição para que o cidadão, o usuário possa 
entrar com o seu dinheiro. 

Aí, depois, o Governo pode até dizer: Ah 
não, mas o motorista... - em princípio não, em 
princípio é bilhete único - mas aí o Governo 
poderá alegar, o motorista pode realmente 
receber essa importância em dinheiro para que 
o usuário, que não tem o bilhete único, possa ter 
acesso a esse transporte.  

Mas não pode. Essa é uma prática 
abusiva, está discriminada na Lei das 
Contravenções Penais da recusa do dinheiro 
brasileiro. O cidadão não estará entrando com 
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uma nota de Dólar ou com uma nota de Euro 
não, ele estará entrando com dinheiro, então 
ele tem que fazer jus a esse acesso ao serviço de 
transporte público, que é uma concessão do 
Estado. As empresas é que têm que se virar para 
dar suporte para que o cidadão possa entregar 
esse dinheiro e não o bilhete único. 

Isso é uma determinação. O Governo 
não pode determinar ao usuário que ele faça 
uso do bilhete único. E se eu não quiser o 
bilhete único e quiser fazer uso do meu 
dinheiro, eu não vou poder? Agora, entregar ao 
motorista não tem lógica, porque existe um 
trajeto, existe um horário para essa rota 
terminar, começar e terminar, então colocar 
mais uma tarefa nas costas dos motoristas não 
tem lógica. 

Então, esse projeto de lei tem esse 
objetivo precípuo: evitar que seja recusado, por 
parte das empresas, esse valor em espécie que 
o cidadão estará entregando, porque ele não 
tem obrigação de ter o bilhete único, e 
tampouco criar mais uma tarefa para o 
motorista. 

E aí eu faço coro aos trocadores de 
ônibus e a todo setor dos transportes, que estão 
numa mobilização justa para que esses 
empregos não sejam perdidos. 

Muito obrigado, senhor presidente! 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS − (PSD) - 

Senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE − (TORINO MARQUES 
− PSL) − Fique à vontade, Enivaldo!  

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

Ex.ª pode anunciar outro orador, porque eu 
queria agradecer o aparte que o deputado 
Capitão Assumção me concedeu e o tempo que 
eu fiquei esperando em pé, aqui, que ele, 
delicadamente, me ofereceu um aparte. Então, 
quero agradecer-lhe, porque ele foi muito gentil 
em me ceder um tempo da manifestação dele. 

Só quero, antes que o deputado Pazolini 
assuma a tribuna, dizer que é garantido pelo 
Governo que ninguém dos trocadores perderá o 
emprego, e está sendo programado, inclusive, 
investimento de qualificação profissional, e que 
o deputado Capitão Assumção está igual ao 
presidente Bolsonaro, só ataca,   não apresenta 

alternativa e acha que todo mundo está errado, 
só ele que está certo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok, Enivaldo dos Anjos. Agora são 
15h40min na Assembleia Legislativa, na Fase das 
Comunicações. Delegado Lorenzo Pazolini.  
 Boa tarde a todos! 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Boa tarde a todos, senhor 
presidente deputado Torino Marques, senhoras 
parlamentares, deputada Raquel Lessa, 
deputada Iriny Lopes, servidores desta Casa, 
estagiários, público que nos acompanha na TV 
Assembleia, através da transmissão também na 
internet, nas galerias desta Casa. 

Senhor presidente, recentemente nós 
estamos acompanhando pelos jornais um 
processo de integração dos coletivos municipais 
de Vitória, aqui da nossa capital do estado, 
deputado José Esmeraldo, ao Sistema Transcol. 
É algo que vem sendo amadurecido no âmbito 
da Companhia Estadual de Transporte Urbano - 
Ceturb; da Setop - Secretaria de Transportes e 
Obras Públicas, mas é algo que precisa ser 
aprimorado. E nós temos visto, recentemente 
nos chamou a atenção, porque hoje nós temos a 
gratuidade para aproximadamente quatro mil, 
que têm doenças graves, que sofrem, que têm 
patologia HIV, deputada Iriny Lopes, são pessoas 
que precisam desse transporte e que usam esse 
transporte para efetivamente irem ao 
tratamento médico e essas pessoas hoje, com 
essa integração, da maneira que está, elas estão 
se vendo privadas dessa gratuidade de 
transporte e essa gratuidade é que garante a 
vida dessas pessoas.  

Por essa razão então, nós demos 
entrada, com o apoio dos pares e eu agradeço, 
reitero meus agradecimentos aos deputados na 
proposta de emenda constitucional que já está 
tramitando nesta Casa, que acresce o § 11 ao 
art. 229 da Constituição Estadual. E o § 11 vai 
ter a seguinte redação: 
 

 É garantida a gratuidade no uso 
do Transporte Coletivo 
Intermunicipal de passageiros a 
todo cidadão portador do vírus 
HIV (Imunodeficiência Humana) 
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ou de doença crônica, por meio 
de concessão de vale-transporte 
ou instrumento que lhes 
possibilite o exercício desse 
direito, para fins de tratamento 
de saúde, devidamente 
comprovado pela apresentação 
de laudo médico. (NR) 
 

O fato na vida dessas pessoas é o 
seguinte: hoje elas usufruem dessa prerrogativa, 
que não é um benefício, da gratuidade do 
transporte coletivo para irem e voltarem do 
tratamento médico e se trata exclusivamente de 
doenças crônicas e HIV; por exemplo: câncer, 
AIDs e outras doenças que levam os nossos 
irmãos e irmãs capixabas a uma situação 
extremamente gravosa. E com a integração hoje 
do Sistema Transcol ao transporte municipal de 
Vitória, essas pessoas não têm esse direito 
garantido. São quatro mil pessoas que hoje 
estão na iminência de ficar sem direito ao 
transporte para ida e vinda do seu tratamento 
médico. É uma questão extremamente 
humanitária. Isso aqui envolve não só a questão 
da mobilidade urbana, a questão do 
deslocamento do ir e vir, mas também é uma 
questão de saúde pública, é garantia da vida 
dessas pessoas. Por quê? Obviamente se elas 
não tiverem acesso ao tratamento médico, se 
elas não tiverem acesso ao transporte coletivo, 
elas irão falecer porque são doenças 
extremamente graves. 

Então eu peço a atenção desta Casa - eu 
tenho certeza absoluta e conheço a 
sensibilidade dos pares - para que nós possamos 
apreciar essa matéria com a maior brevidade 
possível. É uma proposta de emenda à 
Constituição Estadual que já está tramitando 
nesta Casa e para que nós possamos corrigir 
esse equívoco quando da integração do sistema 
de transporte coletivo essas pessoas ficaram 
esquecidas, elas estão esquecidas hoje e se essa 
integração começar a vigorar amanhã, elas não 
terão mais acesso ao tratamento médico e 
serão quatro mil pessoas que certamente irão 
falecer porque elas não terão como chegar até o 
consultório médico, não terão como chegar até 
o hospital para o tratamento oncológico, para o 
tratamento de HIV. 

Então esta Casa precisa, de maneira 
célere, de maneira rápida, e esse é o nosso 

apelo, estender o braço a esses irmãos 
capixabas que estão na iminência de serem 
privados desse direito, deputado Enivaldo dos 
Anjos. E fica aqui então o nosso apelo também 
ao Governo do Estado, para que nós possamos 
apreciar essa matéria. Eu peço então à 
Comissão de Justiça que faça uma apreciação 
rápida dessa matéria para que haja prioridade, 
porque é a vida. Nós estaremos decretando a 
morte de quatro mil pessoas se essa proposta 
de emenda constitucional não for apreciada por 
esta Casa e aprovada com a maior brevidade 
possível, deputado José Esmeraldo. Serão 
quatro mil pessoas que serão privadas do 
tratamento médico. Quatro mil pessoas que 
dependem desse tratamento para sobreviver, 
que não têm condição de arcar com esses 
custos porque elas já têm esse direito 
atualmente garantido, elas já fazem uso dessa 
prerrogativa e do dia para a noite elas podem 
ter essa prerrogativa retirada. Então, fica aqui o 
nosso apelo a esta Casa. É uma matéria 
extremamente é uma matéria humanitária, é 
uma matéria que significa vida. Significa retirar a 
vida dessas pessoas porque, Doutor Hércules, se 
elas não tiverem tratamento médico, V. Ex.ª 
conhece, é médico, tem experiência profunda 
nessa área, é presidente da Comissão de Saúde, 
se essas pessoas não tiverem acesso ao 
tratamento médico, com certeza absoluta elas 
irão evoluir a óbito, elas não terão chance de 
sobreviver.  

Eu agradeço, senhor presidente. 
Devolvo a palavra à Mesa. 
 

  (Registra presença a senhora 
deputada Janete de Sá) 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Agora, com a palavra, na fase das 
Comunicações, às quinze para as quatro da 
tarde, Engenheiro José Esmeraldo. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Senhor presidente, senhores 
deputados, deputadas, aqueles que nos 
assistem através da TV Assembleia e TV 
Educativa, eu hoje, senhor presidente, vou me 
referir a um município do Norte muito 
importante, Barra de São Francisco. 

Eu quero fazer um agradecimento aqui 
da tribuna desta Casa de Leis ao prefeito 
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Alencar, que é um jovem que vem trabalhando 
para o seu município dentro das suas 
possibilidades. Mas eu quero agradecer o 
pedido que fiz ao Alencar no que diz respeito a 
uma patrol e a uma retroescavadeira para a 
região de Três Corações, que me foi pedido pelo 
presidente do assentamento para que fosse 
feita a regularização, a melhoria do campo de 
futebol.  

E o Alencar, juntamente com o Borrinha, 
autorizou. E o Borrinha foi lá. Essa máquina está 
fazendo o serviço, a patrol está regularizando o 
campo para que todos os assentados da região 
de Três Corações possam ali praticar o seu 
esporte.  

Mas quero também aqui dizer que nesse 
mesmo local, nesse mesmo assentamento de 
Três Corações, nós levamos um secador de café 
o ano passado. Falamos e cumprimos, como 
sempre faço, para que os assentados possam 
utilizá-lo da melhor maneira possível. E até o 

final deste ano, vamos levar também, porque é 
compromisso, e palavra quando se dá tem que 
cumprir, então, vamos levar também para 
Três Corações uma máquina de pilar café.  

A fiscalização já foi lá, o local é 
adequado e, com certeza, a máquina de pilar 
café estará no máximo até novembro deste 
ano em Três Corações, no assentamento.  

São dois equipamentos importantes. 
Não só a máquina de pilar café, mas também 
o secador de café, para que eles possam 
trabalhar dignamente.  

Como se não bastasse, o ano passado 
também fomos solicitados pelo Córrego do 
Itá, a comunidade, para que levássemos um 
trator. E esse trator foi prometido pelo 
deputado José Esmeraldo. E esse trator está lá 
desde o ano passado. Um trator de setenta e 
dois cavalos, um trator maior proporcionado 
pela Agricultura do Estado.  

Tenho certeza absoluta que não só Três 
Corações como também Córrego do Itá estão 
felizes e satisfeitos, porque com o pouco 
conhecimento que tive com essas pessoas eles 
adquiriram confiança.  

E vamos levar também para a região de 
Barra de São Francisco um secador de café, 
que foi um compromisso meu. E esse 
compromisso também será cumprido.  

É muito importante, é muito bom 
quando nós políticos, nós deputados, nós que 
exercemos uma função de representantes da 
população,  
Podemos, realmente, dar o apoio necessário.  

Quero agradecer também ao Governo do 
Estado, quero agradecer aqui ao meu amigo 
Davi Diniz e, porque não dizer também ao 
Secretário de Agricultura que, apesar de até 
agora, com relação a essa Secretaria de 
Agricultura não ter deslanchado com relação à 
entrega de equipamentos, o mês de novembro 
está aí; eu espero que até o mês de outubro, no 
máximo, todos os nossos pedidos sejam 
contemplados.  

São emendas parlamentares e as 
emendas parlamentares têm que ser atendidas. 
É direito do deputado! É direito dos deputados! 
E os equipamentos, que dizem respeito, não só 
à Agricultura, como também outras secretarias, 
é importante que os secretários estejam atentos 
para evitarem problemas futuros.  

É o que eu tenho a dizer, senhor 
presidente, aqui da tribuna desta Casa de Leis. 
Infelizmente meus cinco minutos somente, mas 
foi bem aproveitado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Faltando dez minutos para as quatro da 
tarde, vinte e oito graus aqui na capital do 
Espírito Santo. Boa tarde a todos os que nos 
assistem pela TV Assembleia. 

Agora com a palavra, deputado Sergio 
Majeski. 

Faltam nove para as quatro. 
 

  O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos à Mesa, ao deputado Torino, aos 
colegas que se fazem presentes no plenário, 
àqueles que nos visitam hoje nas galerias, aos 
funcionários da Casa e aos que nos assistem 
pela TV Assembleia. 

Às vezes eu fico pensando como 
professor, porque depois de trinta anos de sala 
de aula, acho que ninguém deixa de ser 
professor. Mas, eu dizia para os meus alunos, 
muitas vezes quando eles tinham dificuldades 
de compreender alguma coisa, no ensino médio, 
que a gente deveria voltar aos conceitos básicos 
para daí entender algo maior.  

Então, eu penso que qualquer pessoa 
que assuma cargo público, seja através de um 
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concurso público, seja através de processos 
eleitorais, como deputados, presidentes, 
governadores, etc, alguns conceitos deveriam 

estar muito claros, mas não só de 
conhecimento, mas de ação, como 
republicanismo, como respeito ao estado de 
direito, como respeito à democracia, como 
respeito à constitucionalidade. 

E se isso estivesse muito claro na 
cabeça de todo mundo, seja dos juízes, dos 
promotores, dos prefeitos, dos vereadores, de 
governadores, então grande parte dos 
problemas que afligem o país hoje, eles 
sequer existiriam. Porque, a prática desses 
conceitos nos levaria a outra realidade. Mas 
vai-se criando, muitas vezes, entre instituições 
e entre setor privado, relações muito pouco 
republicanas, ou nem um pouco republicanas.  

E mais do que nunca, hoje, quando nós 
vivemos essa miríade de confusões nas redes 
sociais, fica difícil de as pessoas entenderem 
como os processos se dão e como eles ocorrem. 
E muitas vezes, as pessoas que têm como norte, 
ou como princípios norteadores, o 
republicanismo, a constitucionalidade, o 
cuidado com a coisa pública e o não 
envolvimento com qualquer outro tipo de 
relação que não esteja baseada nisso, em 
respeito às instituições, em respeito ao 

republicanismo, é malvista. 
E muitas vezes, há tentativa inclusive 

de eliminar essas pessoas do sistema, porque, 
infelizmente, nós vivemos, sim, num sistema 
apodrecido, de relações esquisitas e obscuras 
entres instituições e muitas vezes, entre elas e 
o setor privado. 

Não nos custa lembrar, aqui no estado 
nós já tivemos episódios trágicos de quem 
tentou mostrar algum tipo de realidade e 
aquilo que acontecia aqui no estado. Não nos 
esqueçamos do que aconteceu com o juiz 
assassinado - olha que era um membro do 
Judiciário - e até hoje, um caso mal explicado, 
e que ninguém sabe exatamente como se 
sucedeu aquele assassinato, mas todo mundo 
conhece o trabalho que aquele juiz vinha 
fazendo naquela ocasião. 

Faço essas reflexões no sentido de que 
é fundamental aos homens públicos, sejam 
eles eleitos diretamente pela sociedade.. 

O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 
Um aparte, por favor, deputado? 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meu 

tempo está acabando, deputado. Senão, não 
vou conseguir concluir. O senhor me desculpe, 
mas, senão, não consigo concluir meu 
raciocínio.  

Sejam eles homens públicos eleitos 
diretamente, sejam por concurso, que o 
respeito às instituições e às relações precisam 
ser republicanas, e altamente republicanas, e 
muito transparentes, sob pena de a gente estar 
caminhando para o abismo. 

A responsabilidade de manter uma 
República funcionando, o estado de direito, a 
democracia e o respeito aos princípios 
constitucionais é de todos, de absolutamente 
todos! E isso deve nortear o caminho de todos 
aqueles que assumem cargos públicos, sejam 
cargos de carreira, sejam cargos eletivos no 
mundo político, seja em parlamentos, em 
câmaras de vereadores, seja no Governo, nas 
prefeituras, ou seja lá onde for. 

Muito obrigado, presidente!  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Com a palavra o deputado e pastor 
Marcos Mansur. 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 
estamos no ar aqui, neste exato momento com 
a fase das Comunicações. 

  
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Senhor presidente, colegas deputados e 
deputadas, nossos amigos aqui presentes, quero 
também cumprimentar os nossos queridos 
telespectadores e dizer de dois assuntos muito 
importantes aqui. E o primeiro deles eu gostaria 
que o Luciano jogasse na tela para mim.  

Na última sexta-feira passada, tivemos o 
privilégio de estar presente em uma belíssima 
festa de inauguração de um equipamento 
supermoderno da sede, a nova sede da OCB-ES 
e também do Sistema Sescoop aqui do Estado 
do Espírito Santo. Tivemos presentes ali alguns 
deputados: Doutor Hércules esteve, o doutor 
Hudson Leal esteve também. Você vai aparecer 
com aquela camisa bonita. Olhe você ali daqui a 
pouco, com uma camisa verde e com uma calça 
cáqui. O deputado Tadeu Marino também 
estava presente. 
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E a gente teve o privilégio... Olhe que 
camisa linda com que o nosso deputado estava. 
E nós tivemos o privilégio de o governador estar 
presente, de o presidente Márcio, da OCB 
Nacional estar presente também. Então, estou 
fazendo esta menção honrosa para a OCB de um 
momento muito importante.  

As cooperativas merecem essa nova 
casa. Somos em mais de duzentos e cinquenta 
mil cooperados no estado do Espírito Santo. 
Essas cooperativas, cento e vinte e seis 
cooperativas aqui no estado, muitas delas fazem 
parte das maiores vinte empresas capixabas. 
Essas cooperativas hoje, nós estamos chegando 
à casa dos cinco por cento da representação do 
PIB de tudo que se produz no estado do Espírito 
Santo, são quase dez mil empregos diretos, fora 
os empregos indiretos que nós aqui prestamos 
para o estado do Espírito Santo. 

Então, fica aqui a minha menção de 
parabenização à OCB pela nova casa e pelo novo 
espaço que agora condignamente representa as 
nossas cooperativas no estado do Espírito 
Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado, um aparte por favor! 
Queria parabenizar V. Ex.ª, porque esse 

evento realmente foi um espetáculo e quero 
dizer que o senhor faz parte, criou a Comissão 
das Cooperativas aqui nesta Casa de Leis, na 
Assembleia Legislativa. Quero parabenizá-lo 
porque o cooperado é sempre mais feliz! 
Parabéns por essa iniciativa e parabéns à OCB 
por esse novo espaço para atender os 
cooperados.  
  

O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Muito obrigado, deputado. Muito obrigado.  

Agora, quero mostrar uma foto, ela vai 
ficar congelada aí, a última foto. Podia ampliar 
um pouquinho para mim, se puder, Luciano?  

 

 (É exibida a foto no painel) 
 
Esta foto foi tirada ontem, num 

momento de bastante tensão na Terceira Ponte. 
Quero parabenizar e pedir uma menção de 
congratulação, um voto de congratulação, para 
o 1.º sargento Luiz Jorge Novo dos Santos, que 
está lotado no Posto Avançado de Santa 
Leopoldina, no 6.º Batalhão Militar, de 

bombeiros militares, em Leopoldina. Este 
sargento Jorge tem trinta anos de serviço na 
corporação de bombeiros aqui do Estado do 
Espírito Santo e ontem ele salvou... Ali é uma 
cena de salvamento. Ele veio no sentido 
contrário e percebe que aquela moto veio 
devagar e veio parando. Ele pressentiu que 
aquele ocupante da moto estaria se preparando 
para pular do vão central da Terceira Ponte. Ele, 
então, estacionou o carro, abandonou o carro, 
pulou a mureta, saltou para o outro lado da 
ponte, imobilizou o rapaz, teve ajuda de mais 
alguém que parou.  

Esta foto foi tirada na hora, por alguém 
que passava, está dentro de um carro, do painel 
de um carro.  

Gostaria que pudéssemos, aqui da Casa, 
estar homenageando o nosso sargento Luiz 
Jorge Novo dos Santos, com um voto de 
congratulação, em nome desta Casa, porque ele 
não estava designado especificamente para 
aquele serviço, para aquele trabalho, mas, numa 
função de cidadão e de militar, Coronel 
Quintino, que ele é, cumprindo o juramento que 
ele prestou que é um juramento nobre de estar 
salvando vidas e trabalhando pela manutenção 
da vida, ele tomou essa atitude, esse gesto e 
salvou aquela vida, salvou a vida daquele moço.  

Então, muito obrigado, senhor 
presidente.  

Gostaria que esta Casa pudesse chamá-lo 
aqui, e vamos estar providenciando isso, para 
que a gente possa fazer essa homenagem com 
ele, aqui, ao vivo nesta Casa.  

Muito obrigado, presidente.  

  
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Com a palavra agora, o último inscrito, 
deputado Vandinho Leite, às quatro horas e dois 
minutos na Assembleia Legislativa, na fase das 
Comunicações.  

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 

presidente da sessão neste momento - 
deputado Torino -, senhores deputados e 
senhoras deputadas, público que nos assiste nas 
galerias e também através da TV Assembleia, 
hoje mais um dia de paralisação, de greve dos 
rodoviários, uma greve que tem um motivo, na 
minha opinião, justo. Eles estão extremamente 
preocupados com a questão de que o Governo 
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está colocando veículos, ônibus, sem 
cobradores. E é difícil, na minha opinião, 
acreditar nesse posicionamento do Governo de 
que essas pessoas não vão ficar desempregadas. 
Eu queria entender como, então, seria a vida 
dessas pessoas se elas ficarem sem a 
oportunidade de serem cobradores. 

Mas o objetivo principal de vir aqui, 
nesta tribuna, é uma fake news que começou 
através de pessoas ligadas a um político que, 
cada dia que passa, fica mais em decadência, na 
cidade de Serra. Pegaram uma fake news do dia 
14 de junho na qual critiquei aquela 
manifestação do dia 14, que era uma 
manifestação de Lula Livre, uma manifestação 
de gente de camisa vermelha, uma 
manifestação partidária, e montaram uma fake 
news como se eu tivesse falado isso hoje.  

Já vamos convocar essas pessoas, aqui, 
na CPI dos Crimes Cibernéticos. Já denunciei na 
Delegacia de Combate aos Crimes Cibernéticos, 
porque sei que não é fácil para muitos ouvir o 
que tenho falado aqui. Sei que isso incomoda.  
Sei que isso tem incomodado muita gente, mas 

também fake news é crime e, com certeza, vou 
até às últimas consequências para pegar 
vocês, imbecis! Porque se não vêm para o 
debate justo, é porque não têm coragem. Aí 
tem que se prevalecer de fake news e de 
mensagens falsas para tentar criar um debate 

ou desgastar a minha imagem, o que hoje está 
difícil. Graças a Deus eu sou independente e 
eu posso falar aqui o que eu quero.  

Então, dizer aos rodoviários que 
estiveram no meu gabinete, Gaguinho, que é 
o presidente do sindicato dos rodoviários, é um 
amigo, eu o conheço há muito tempo. Já torço 
para eles há bastante tempo em outras disputas 
sindicais. Chegou agora esse grupo à presidência 
do sindicato dos rodoviários. Estiveram 
recentemente no meu gabinete colocando na 
pauta isso que o Governo está fazendo com a 
categoria, sem dialogar. Eu me coloquei naquele 
momento ao lado dos trabalhadores.  

Então, não tentem inverter o meu 
posicionamento através de fake news. Esse é o 
meu verdadeiro posicionamento. Recebi o 
Sindirodoviários no meu gabinete duas, três 
semanas atrás, mais ou menos. Coloquei o meu 
mandato à disposição, como estou fazendo 
agora.  

Acho que o Governo precisa deixar mais 
claro como vai ser essa transição. Porque hoje o 
grande problema de estarmos tendo essa greve 
é porque os cobradores não conseguem ver 
uma saída que não seja o desemprego. Tem 
uma união gigantesca do sindicato dos 
rodoviários para abraçar os cobradores, o que 
eu acho também justo.  

O que eu não acho justo era aquela 
manifestação do dia 14 de junho, partidária, de 
um monte de gente de camisa vermelha, com 
camisa de partido, em um dia de semana para 
atrapalhar a vida das pessoas. Àquela eu sou 
contra. A de hoje, não.  

O Governo precisa deixar claro, um 
pouco mais claro. Eu li o posicionamento que o 
Governo tem, falando que vai ter uma transição. 
Mas como assim? As pessoas não estão 
acreditando nisso e acho que o governador, que 
sempre fala que tem um perfil do diálogo, 
precisa chamar a categoria, dialogar com mais 
clareza, porque hoje o que a gente percebe é 
uma insegurança muito grande para os 
cobradores.  

Eu deixo aqui o meu apoio ao sindicato 
dos rodoviários, ao presidente Gaguinho, a toda 
a diretoria e a todos os cobradores deste 
estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Encerramos agora a fase das 
Comunicações.  

Passamos, então, para o Grande 
Expediente, aqui na Assembleia Legislativa. 

Líder do Governo: Lideranças Partidárias. 
Líder do Governo, o senhor está com a palavra, 
Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 

Vai declinar em favor do próximo: DEM, 
Thedorico Ferraço. (Pausa) 

Cidadania, Gandini. 
Quatro horas e oito minutos. 
Quinze minutos para V. Ex.ª que esteve 

também na inauguração da OCB, com a família. 
Gandini com o filho pequeno, de colo. O 
primeiro filho, não é, deputado? (Pausa) 

Filha, não é? (Pausa) 
É filha. É a primeira filha?  
 

O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - É. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - De uma série de outras ou outros. 
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O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Bem que 
eu quero.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Parabéns. 
 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Minha 

esposa, eu tenho que convencer ela. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Vai se preparando. 
 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Eu 

queria subir a esta tribuna hoje para comemorar 
mais um investimento e uma parceria 
importante que a cidade de Vitória fez com o 
Governo do Estado, assinando no dia de ontem 
uma importante cessão de uma área pública do 
município de Vitória para que o Governo do 
Estado instale, deputados ligados à Segurança 
Pública aqui, Coronel Quintino, o Centro de 
Perícia Técnico-Científica.  

Eu fui procurado recentemente, tem um 
ou dois meses, pelo Antônio Tadeu Nicoletti, do 
Sindiperitos; pelo Bruno Pimentel, que também 
faz parte do Sindiperitos, é conselheiro fiscal; 
pelo Jorge Valentim, diretor de relações 
políticas do Sindiperitos; pelo Renan Costa 
Loyola, vice-presidente do mesmo sindicato - 
são todos peritos criminais -; e por Enzo 
Mazzini, que é secretário-geral do Sindiperitos e 
é médico legista, porque o DML também vai 
ocupar esse novo local.  

A gente conseguiu fazer essa articulação 
entre o Governo do Estado e o município de 
Vitória, para que essa área fosse cedida. São 
aproximadamente cinco mil metros, onde será 
criado um centro de perícia técnica, agora, com 
dignidade para as pessoas que trabalham 
naquele local. 
 Ele vai ficar ali na região de Goiabeiras, 
na Fernando Ferrari, onde a gente, na cidade de 
Vitória, hoje, tem uma garagem do município de 
Vitória, uma área de cinco mil metros, perto da 
Univix. E ela tem uma relação, é um centro de 
perícia técnica e usa muito a inteligência, muito 
essa parte da construção da prova para que as 
pessoas possam responder pelos seus crimes. 
Ela fica ao lado do Parque Tecnológico, do 
terreno ali, onde está sendo construído o Centro 
de Inovação e o Parque Tecnológico. 

 Então, é uma importante ação para o 
município, mas também para o Estado do 
Espírito Santo. A gente conseguiu essa 
concessão em menos de sessenta dias e foi 
assinada no dia de ontem, tanto pelo 
governador quanto pelo prefeito da cidade de 
Vitória.  O investimento que vai ser feito 
ali é de mais ou menos quarenta milhões de 
reais, que serão investidos para construir esse 
centro de perícia técnica. 
 Eu queria mostrar que, no Paraná, isso já 
avançou e existe já uma ação nesse sentido, 
onde tem um centro de perícia técnica bastante 
equipado. A gente acredita que o Espírito Santo 
vai seguir o mesmo caminho. 
 Vou passar o vídeo, para que as pessoas 
possam acompanhar. 
 

(É exibido o vídeo) 
 
 Quando recebi no nosso gabinete esse 
grupo, a gente percebeu a importância dessa 
instalação que vai dar dignidade a esses 
policiais, esses peritos. Mas tem uma série de 
outros avanços que a gente gostaria de discutir 
com o Governo, até porque a perícia técnica do 
Espírito Santo tem uma defasagem salarial 
muito grande em relação a todo o estado do 
Espírito Santo.  

O Governador falou que isso vai ser 
discutido a partir do segundo ano do mandato 
dele e a gente precisa, minimamente, equilibrar 
com a média nacional. Acredito que essa é uma 
busca que deve ser feita por qualquer Governo 
e tenho certeza que o governador Casagrande 
fará. A autonomia da perícia técnica é outra 
coisa que os peritos pedem, que tenha essa 
autonomia dentro da estrutura de Governo. 

Esse é um bom exemplo que a gente viu. 
O investimento, na casa de quarenta milhões, 
acredito que dê para chegar bem próximo do 
que a gente viu nesse vídeo.  

E agradecer também ao prefeito Luciano 
Rezende, que foi sensível à matéria; agradecer 
ao secretário Márcio Passos, que deu velocidade 
na Prefeitura de Vitória; ao vereador Deninho, 
que mobilizou a parte da população da região, 
até para fazer a discussão e o convencimento de 
que aquela área vai ser melhor aproveitada com 
esse tipo de ação da Polícia Civil; também 
agradecer, do Estado, ao secretário Álvaro 
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Arruda, à secretária Lenise e principalmente ao 
governador Renato Casagrande. Então, 
parabenizar a todos por essa ação importante. E 
a gente espera que, com esse passo que foi 
dado, que era um passo importante para que se 
fosse feito o projeto - a gente sabia que estava 
agarrado na execução do projeto, porque o 
dinheiro do BID, os quarenta milhões, já estão 
disponíveis para que isso seja feito -,  para que a 
gente tenha um avanço rápido nessa direção 
que a gente percebe aí, que vai melhorar muito 
na elucidação dos crimes no Estado do Espírito 
Santo.  

Apesar de o Estado estar conquistando 
números positivos, ainda é muito alto o número 
de criminalidade no estado do Espírito Santo. E 
a gente precisa investir cada vez mais em 
tecnologia e inteligência para que a gente possa 
elucidar esses crimes e, possivelmente, no 
futuro, que eles nem aconteçam. 

Então, obrigado a todos. Queria dar essa 
mensagem importante que eu considerei, nessa 
data de ontem, essa assinatura. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Ok. Encerramos, então, aqui, as 
Lideranças Partidárias no Grande Expediente, às 
quatro e dezessete.  

Partimos, então, para Oradores Inscritos.  
Com a palavra o Delegado Danilo 

Bahiense. 
Delegado Danilo Bahiense. (Pausa)  
Próximo orador inscrito, Capitão 

Assumção. (Pausa) 
O Capitão Assumção está gravando? Ah, 

ok. Então, grave depois, porque aqui é ao vivo. 
Estamos na TV Assembleia, às quatro e dezoito. 

Com a palavra, agora, Capitão Assumção, 
que neste exato momento declinou. 

Passamos para o próximo, então. 
Capitão Assumção, o senhor poderia 

gravar mais tarde? 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Pode falar, Pastor Marcos Mansur. 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Uma questão de ordem. Eu gostaria de fazer um 

pedido de um minuto de silêncio, neste 
instante, pela morte deste jovem de trinta e 
quatro anos, que nós estamos mostrando no 
painel, que aconteceu ontem. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Tão jovem, não é? 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - E 

o velório dele está acontecendo nesta hora, aqui 
em São Torquato. Eu queria fazer um pedido de 
silêncio. É um amigo, já tive o privilégio de tocar 
com ele, um maestro, e morreu de um estúpido 
acidente aqui na BR 101, no município da Serra, 
indo para o município de Ibiraçu trabalhar, 
como ele fazia já há dez anos, com uma turma 
ali. E o nome dele era Tiago Santos Oliveira.  

Eu gostaria que esta Casa prestasse 
também as condolências e nós pudéssemos dar 
um voto de pesar a família.  

Queria que V. Ex.ª pudesse, neste 
momento, oferecer um minuto de silêncio desta 
Casa à memória desse jovem, ceifado 
abruptamente pela violência do trânsito, Tiago 
Santos Oliveira. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Gostaria de avisar ao pastor que vamos 
dar um minuto de silêncio logo após o 
encerramento da fase dos Oradores Inscritos, 
mas que o pedido de V. Ex.ª está registrado nos 
anais da Casa e não irei esquecê-lo. E logo após 
os Oradores Inscritos - agora, com a palavra o 
Capitão Assumção - vamos fazer um minuto de 
silêncio em homenagem a Tiago Santos, que 
morreu, ontem, em um acidente 
automobilístico. 

Deputado Capitão Assumção, V. Ex.ª 
poderia nos dar o prazer de ouvir a sua voz no 
microfone da Assembleia Legislativa, às 
16h20min? 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, nobre deputado Torino 
Marques; senhoras e senhores parlamentares; 
estou encaminhando um projeto a esta Casa de 
Leis, de fundamental importância para o 
capixaba. Tenho certeza de que novos 
pronunciamentos iremos fazer porque aflige 
diretamente o consumidor capixaba. 

 Todo mundo, praticamente, tem o seu 
serviço de internet em sua residência. Todo 
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mundo. É como se você tivesse que solicitar 
água ou energia para a sua casa, praticamente. 
Só que tem um detalhe que estamos incluindo, 
senhor presidente, nesse projeto de lei. 

E não é metaforicamente, mas, 
literalmente, todas as operadoras que operam 
com celular, com internet, estão roubando os 
capixabas. Todas as operadoras, sem exceção, 
estão enganando o povo capixaba. Prometem 
um pacote de dados e nunca oferecem o 
mínimo que a Anatel diz em sua resolução. 

Então estamos tomando essa 
providência para que essas operadoras de 
internet sejam responsabilizadas e, se não 
executarem o pacote de internet que estarão 
oferecendo ao cidadão capixaba, penalizadas. 

Observem, senhores parlamentares - e 
aqui faço referência especialmente a V. Ex.as -, 
tenho certeza, convicção que jamais um 
atendente de telemarketing foi até V. Ex.as  ou 
ligou para a residência de V. Ex.as dizendo que o 
pacote que aquela operadora estaria 
oferecendo teria tantos de upload. Ninguém vai 
falar isso, nem com V. Ex.as nem com nenhum 
capixaba porque eles só oferecem para o 
cidadão a quantidade de download que vai 
agradar o usuário capixaba. 

Todo mundo fica maravilhado com 
aquele momento de propaganda - e eles são 
muito bons, hábeis em fazer isso, em empurrar 
um pacote de internet para o cidadão - porque 
o cidadão quer uma internet boa, quer viver 
uma realidade dinâmica, de ter os seus 
conteúdos baixados com rapidez, baixados de 
forma tranquila, sem ter a preocupação de 
demora, de não ter o conteúdo baixado no seu 
telefone ou no seu PC. Mas nunca a operadora 
oferece o mínimo que a Anatel estabelece.  

Não estou falando aqui, senhores e 
senhoras, no cem por cento que as operadoras 
estarão lhe vendendo. Porque as operadoras 
oferecem, através do serviço de telemarketing, 
cem por cento da internet na sua casa, e eles 
não falam que cem por cento é esse. Eles 
estarão mentindo uma vez quando falarão que 
estarão entregando cem por cento de internet e 
mentirão a segunda vez porque falarão em 
download. E há uma diferença muito grande 
entre download e upload. 

Se todo mundo aqui, e agora os nossos 
capixabas que estão nos assistindo, entrar no 

site da Anatel, lá existe um aplicativo. Aquele é 
o aplicativo seguro. Podem fazer o teste agora. 
Entrem no site do Anatel, lá existe um link para 
baixar o aplicativo que vai aferir a velocidade da 
sua internet. O que você capixaba vai averiguar? 
Primeiramente, que a velocidade de download 
não vai ser igual àquela que você encomendou 
ou pelo menos o que estabelece a Anatel, em 
torno de quarenta por cento.  

A Anatel é um antro de esquema, é 
patrocinadora das operadoras. E isso tem que 
acabar também porque o erro vem lá de cima, o 
erro vem da Anatel. Essa agência tem que 
mudar o seu jeito de agir e patrocinar o 
consumidor, e não favorecer as operadoras.  

Então, o primeiro erro que você vai 
constatar: o serviço que você encomendou de 
download vai estar abaixo de quarenta por 
cento, que já é uma loucura estabelecida pela 
Anatel. O segundo erro que você vai constatar, 
porque o primeiro teste que o aplicativo vai 
dizer é quanto de download que está chegando 
à sua residência... Em seguida, concluindo o 
teste da quantidade de download que está 
chegando à sua residência, o aplicativo vai 
fornecer quanto de upload você estará 
recebendo. E, pasmem, senhoras e senhores, 
você vai constatar o que os seus olhos já veem 
diariamente, você está sendo roubado pelas 
suas operadoras de internet. Isso aí é 
ladroagem! Estão roubando o consumidor 
capixaba! A velocidade de upload que a Anatel 
determina que as operadoras cumpram o 
mínimo... A velocidade de upload, porque quase 
nenhum capixaba tem essa percepção e fica 
preocupado somente com a velocidade de 
download, que é receber dados para a sua casa. 
Mas, na hora de enviar os dados, às vezes você 
não tem condição e o tráfico fica pesado. 
Quando você pegar o aplicativo, baixado do site 
da Anatel, e constatar pela resolução da Anatel 
que os dados de upload têm que ser até 
quarenta por cento, você vai perceber, 
consumidor capixaba, que não estará recebendo 
de upload nem dez por cento do que você 
contratou.  

Então, a essa medida que estamos 
entrando, solicito apoio dos nossos colegas 
parlamentares, porque é um absurdo o tanto de 
grana que as operadoras estão embolsando; 
estão roubando o povo capixaba nessa covardia, 
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que tem a anuência da Anatel. A Anatel ajuda a 
patrocinar essa covardia das operadoras que 
estão milionárias roubando o usuário de forma 
descarada, informando que está colocando na 
sua casa cem por cento de internet, de 
download, e não estarão entregando, e muito 
menos de upload, porque ela é muito baixa. 
Tente em suas casas fazer uma transmissão ao 
vivo. Tente fazer! A não ser que a internet 
realmente seja muito rápida. Eu, aqui, com 
certeza, tenho que deixar registrado que 
existem operadoras que têm o serviço mais 
rápido que outras, mas em nenhum dos casos 
elas estarão cumprindo a norma mínima da 
Anatel. Primeiro por causa da cumplicidade da 
Anatel e segundo porque as operadoras não 
estarão oferecendo ao usuário capixaba aquilo 
que o operador de telemarketing, devido a sua 
empolgação por querer uma internet rápida, 
estará oferecendo. Façam um teste: baixem o 
aplicativo, esse aplicativo. Tem muitos na 
internet, mas vão lá naquele aplicativo 
oferecido pela Anatel, que é comprovado. 

Baixem e façam lá a conferência. Vocês 
constatarão que as operadoras de internet 
estão lhe roubando.  
 É com esse propósito, senhor 
presidente, que estou encaminhando a esta 
Casa de Leis esse projeto de lei que vai 
determinar, baseado no Código do 
Consumidor, às operadoras de internet que ou 
elas cumprem o que prometeram ao usuário 
capixaba ou paguem por isso através das 
implicações, através das pecúnias.  
 Muito obrigado, senhor presidente.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado, Capitão Assumção.  
 Antes de passar para o próximo orador 
inscrito, queria falar com o deputado Pastor 
Marcos Mansur que o senhor pediu um minuto 
de silêncio para o Tiago Santos no início desta 
sessão de hoje, terça-feira. O Delegado Danilo 
Bahiense fez um pedido de minuto de silêncio, 
eu havia me esquecido, fui lembrado aqui pela 
assessoria do Parlamento. Então, esse minuto 
de silêncio já foi feito para o Tiago Santos, que 
sofreu um acidente automobilístico ontem e 
veio a óbito. Mas fica registrado aqui o seu 
pedido também do minuto de silêncio, estende 
a V. Ex.ª.  

 Com a palavra agora o deputado Dr. 
Emílio Mameri. Dr. Emílio Mameri aqui na 
Assembleia Legislativa, às quatro horas e trinta 
e dois minutos, na fase dos Oradores Inscritos. 
 Boa tarde a todos e obrigado pela 
audiência. Estamos aqui ao vivo. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Boa tarde a todos. Quero saudar o nosso 
presidente, Torino Marques, que está no 
momento na presidência desta Casa, os 
deputados presentes, funcionários da Casa, as 
pessoas que estão nos assistindo.  
 Neste momento eu vou levantar um 
tema da educação.  
 Eu gostaria que passasse.  
 Nós tivemos uma reunião muito 
importante na Comissão de Educação, muito 
bem presidida pelo deputado Vandinho Leite, a 
respeito de um fato positivo na educação. A 
gente costuma falar que está tudo errado, que 
as coisas não caminham, mas nós temos que 
também enaltecer os pontos positivos para que 
possam servir de exemplos para outras pessoas 
que trabalham como gestores e que trabalham 
na educação de uma maneira geral de que é 
possível, sim, fazer. Esse exemplo é um exemplo 
vitorioso e eu queria mostrar para vocês. Foi 
apresentado, inclusive, na nossa Comissão de 
Educação. Por favor.  
 

  (É exibido o vídeo) 
Vocês viram, tiveram oportunidade de 

observar que é possível. Muitas vezes a gente 
critica a educação e, na maior parte das vezes, 
nós temos até motivos para isso, onde a gente 
percebe a falta de investimentos do ponto de 
vista material, a falta de investimento nos 
professores, salários dignos, mas percebemos 
que é possível se fazer alguma coisa. 

E o exemplo dado pela nossa gestora que 
nos falou, diretora da Escola Jones José do 
Nascimento, Central Carapina, essa diretora, 
Juliana, que já tinha feito um trabalho brilhante 
em outra escola, foi deslocada para esse desafio 
e ela encontrou o pior dos cenários e conseguiu, 
como nós falamos, transformar um limão numa 
limonada; ou seja, essa escola hoje é um 
padrão, ela é premiada, ela recebe elogios, os 
resultados são ótimos.  

E nós temos aqui o professor Majeski, 
que é profundo conhecedor da educação, 
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também faz parte da nossa comissão, junto com 
o nosso querido deputado Lorenzo Pazolini e o 
deputado Dary Pagung. E nós percebemos que 
esse trabalho pode ser reproduzido para outras 
escolas, desde que nós tenhamos gestores 
competentes, gestores que busquem outros 
caminhos, que não cruzem os braços achando 
que é impossível realizar. Nesse momento, 
encontrando setores de instituições que 
acreditam também no projeto, que auxiliam, de 
uma maneira ou de outra, associado com a 
comunidade, que uma vez acolhida, uma vez 
percebendo que poderia modificar aquele 
cenário, também esteve presente e encontra-se 
presente de tal maneira que era uma escola 
onde havia tiroteios, risco de vida e passou a ser 
uma escola blindada. 

Os problemas continuam, mas o que se 
conseguiu nessa comunidade foi um sucesso 
muito grande e nós temos que agradecer muito 
a essa diretora Juliana que fez esse trabalho 
brilhante.  

Então, eu acho que isso deve se 
repercutir no estado inteiro. Como membro da 
Comissão de Educação, tão bem presidida pelo 
deputado Vandinho Leite, nós agradecemos a 
participação da diretora Juliana e vamos 
mostrar novos casos de sucesso, porque isso 
traz uma melhora na nossa autoestima e no 
momento que a gente pode perceber que é sim 
possível fazer a diferença, não precisa de 

grandes coisas, nas pequenas coisas, bem 
feitas, com carinho, com determinação, com 
vontade e com compromisso é que nós 
podemos mudar cenários que nós percebemos, 
muitas vezes, que não têm esperança. Isso 
demonstra claramente que a esperança existe e 
que nós poderemos avançar muito no setor 
educacional.  

Muito obrigado. Eram essas palavras 
que eu queria falar neste momento. É um 
momento de mostrar coisas boas da 
Educação, coisas que são feitas no estado do 
Espírito Santo como um todo. Infelizmente, as 
notícias ruins predominam, mas nós temos 
que enaltecer o que é bom, o que é bem feito 
por esses professores, pedagogos, psicólogos, 
pessoas que, de uma maneira geral, 
trabalham na nossa Educação podem fazer e 
fazem em benefício da melhoria da Educação no 
estado do Espírito Santo. Muito obrigado!  

O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 
PRB) - Próximo orador inscrito, deputado Dr. 
Rafael Favatto. (Pausa) 

Não estando presente, próximo orador 
inscrito, deputado Sergio Majeski.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos ao deputado Hudson Leal, que 
preside a sessão neste momento, aos colegas 
que se fazem ainda presentes no plenário, aos 
funcionários da Casa e àqueles que nos assistem 
pela TV Assembleia.  

Assim, quando a gente observa a história 
dos países, até como um país chegou ao grau 
em que chegou, quando você observa um país 
como a Dinamarca, por exemplo, como a Suécia, 
como a Noruega, como os Estados Unidos, como 
esses países chegaram aonde chegaram, quer 
dizer, teve todo um processo civilizatório, todo 
um processo de investimento em educação, em 
cultura, em tecnologia, em políticas sociais 
justas e muitos desses países não tem mais... Os 
problemas básicos desses países basicamente 
foram resolvidos. Então, quando você pensa 
assim: a Europa hoje tem um grande problema 
que é o envelhecimento da população. Mas o 
problema do saneamento básico, o problema da 
educação ruim, o problema da falta de escola, o 
problema, em grande parte da violência, enfim, 
da pobreza absoluta, tudo isso foi resolvido. Eles 
têm este problema para resolver.   

Você vai a muitos países, às vezes você 
vai aos Estados Unidos, você vai à Europa, você 
tem postos de gasolina que não tem frentista. 
Você mesmo abastece seu carro. Você entra em 
lojas e supermercados, você mesmo paga 
depois a sua conta. Não tem caixa ali. Isso faz 
parte de um processo, como eu disse, 
civilizatório.  

Essa questão que está ocorrendo agora 
com a questão dos trocadores de ônibus, aqui 
em Vitória, com a paralização dos motoristas e 
trocadores de ônibus, ontem e parcialmente 
hoje também, é uma questão que precisa ser 
pensada. Então, o Governo vai colocar tantos 
ônibus que agora não vão ter trocador. Mas ao 
mesmo tempo o Governo garante que esses 
trocadores não serão demitidos e que eles 
passarão por um processo de qualificação e 
serão realocados.  

Mas, aí, me parece que falta 
planejamento, porque então isso deveria ter 
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sido feito antes de ser anunciado. Olha, nós 
vamos ter que realocar cem, duzentos ou sei lá 
quantos. Então, olha, vocês vão fazer um curso 
porque vocês serão reaproveitados. O curso será 
esse e esse e vocês serão reaproveitados assim e 
assim. Aí não teria gerado essa confusão se 
houvesse efetivamente esse planejamento. 
Então, essa questão da confusão ontem da 
paralização dos ônibus e parcialmente hoje, 
também não teria ocorrido.  

E, a meu ver, existem questionamentos 
ainda neste processo que ainda não ficaram 
claros. Eu não tive a oportunidade ainda de 
conversar pessoalmente com o secretário de 
Transportes e com o pessoal aqui da mobilidade 
urbana do Governo, porque ainda tem coisas 
que não ficaram claras. Claro que a evolução 
tecnológica caminha para essas coisas, só que a 
gente não pode queimar etapas.  

Existe a questão que me preocupa nessa 
situação, por exemplo, os transeuntes, aqueles 
que vêm esporadicamente a Vitória. Por 
exemplo, vem uma pessoa lá de Santa Maria de 
Jetibá e ela vem de ônibus e vai depender de 
ônibus aqui. Como ela pode pegar um ônibus 
desse que só tem cartão, se não vai ter trocador 
e não pode dar dinheiro, só pode ser com 
cartão? Ah, não! A pessoa vai ter que pensar 
nisso antes e tal, baixar aplicativo e não sei mais 
o quê, etc., etc..  

Uma parcela significativa da população 
ainda não tem acesso à tecnologia e à internet 
dessa forma. E até há uma parte que tem, mas 
não tem habilidade para manusear todas essas 
questões e trabalhar com isso.  

Então, me parece que faltou um pouco 
de habilidade sim, no sentido de preparar bem 
essa situação, para evitar que nós tivéssemos a 
paralização gerando um prejuízo imenso ontem 
ao comércio aqui na Grande Vitória; pessoas 
não conseguiram chegar ao trabalho e, de certa 
forma, um incômodo hoje também, porque a 
frota de ônibus não está circulando na sua 
totalidade.  

Então, a gente tem que observar como 
nos países desenvolvidos as pessoas foram por 
etapas e colocando isso de uma forma que isso 
não cause prejuízo para a população e para o 
comércio. Nós já estamos numa situação tão 
complicada, vemos tantos comércios fechando 
as portas, tantas pessoas não sabendo mais o 

que fazer ali para garantir o funcionamento do 
seu pequeno negócio, seja de um bar, de uma 
lanchonete, de um restaurante. Então, todo 
cuidado é pouco com essas questões, 
principalmente em função do momento 
extremamente delicado que nós estamos 
vivendo no Brasil e, por extensão, nos estados. É 
claro, cada estado, cada município passa por 
essa situação.  
 E, assim, essa reflexão que faço não é 
uma crítica, porque nem estou defendendo a 
paralização e não é uma crítica velada ao 
Governo, porque me parece que nesta questão 
faltou um pouco de planejamento neste 
sentido, que pudesse evitar todos esses 
transtornos. Acho que faltou sim. 
 Eu gostaria de ainda aproveitar esse 
momento, no Governo passado muitas vezes a 
gente tinha muita dificuldade de falar com os 
secretários, não é? Eu não sou de procurar tanto 
e tão efusivamente tantos secretários, mas 
gostaria de, em público, agradecer ao secretário 
de Segurança, e ao secretário de Saúde. 
Secretário de Segurança, Roberto Sá; e o 
secretário de Saúde, o Nésio, porque é fácil falar 
com eles e quão rápido eles são em dar um 
retorno.  

Não significa que eles sempre 
atendem, sempre solucionam, sempre podem 
resolver as demandas; mas, o quão rápido eles 
atendem e o quão rápido eles respondem. 
Eles dão retorno aos nossos chamamentos, 
seja por uma ligação telefônica, seja por uma 
mensagem pelo WhatsApp.  

Meu muito-obrigado ao Roberto Sá e 
ao Nésio; Roberto, da Segurança; e ao Nésio; 
da Saúde por essa forma tão acessível, de pelo 
menos, estarem respondendo aos nossos 
questionamentos, de estarem respondendo às 
nossas demandas.  

Na semana passada, a rapidez com um 
problema que ocorreu no Centro, a rapidez 
com que o Roberto atendeu à situação e que a 
Polícia Militar, de forma muito competente, 
esteve no local e resolveu a situação, pelo 
menos, momentaneamente. 

Fica aqui o meu agradecimento também, 
a esses dois secretários pela presteza com que 
eles atendem às demandas. É claro que nem 
sempre podendo resolver, mas dando uma 
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resposta, que, às vezes, é tão importante 
quanto à solução. 

Muito obrigado, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 

PRB) - Próximo orador inscrito, deputado 
Doutor Hércules. 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhor presidente, prezados colegas deputados 
ainda aqui no plenário. São 16h52min, vou 
plagiar o deputado Torino Marques falando a 
hora. 16h52min agora. 

Mais uma vez na tribuna. Hoje, é o 
primeiro dia, não fui o primeiro que cheguei; 
mas com certeza, vou ser o último a sair. Mas 
cheguei antes de a sessão começar, como é meu 
hábito, minha obrigação. 

Falar novamente, hoje, sobre três 
assuntos, aqueles três assuntos que eu falo aqui 
há bastante tempo: o primeiro é saúde; o 
segundo é saúde e o terceiro é saúde. Três 
assuntos que são o maior patrimônio que nós 
temos, que naturalmente é a saúde. 

Peço à Fabiana, então... Já projetou ali 
no painel: Câncer de pulmão é o mais letal do 
Brasil. #cigarronão. Não tem sentido algum a 
pessoa fumar. Não tem explicação. Qual o 
benefício que traz o tabagismo? Então, é preciso 
que nós estejamos bastante atentos.  

 
 (São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Pode passar o próximo. Eu queria que 

você desse um take, meu campeão. Mostrar ao 
pessoal de casa. Muito bem! 

No dia 3 de agosto, o jornal A Gazeta fez 
uma matéria muito importante: Vida e Ciência. 
Parabéns ao jornal A Gazeta: Câncer de pulmão 
é o mais letal do Brasil. O jornal A Gazeta, 3 de 
agosto deste mês, sábado, trouxe a triste 
informação que câncer de pulmão é o mais letal 
do Brasil. 

Na outra foto: Oitenta por cento dos 
casos são oriundos do consumo de tabaco. Até o 
final de 2019, o país deve contabilizar trinta e 
um mil, duzentos e setenta casos de câncer de 
pulmão.  

Evidentemente que dá outros tipos de 
câncer, o tabagismo. Mas, o de cachimbo, por 

exemplo. Ah, mas às vezes, a pessoa que fuma o 
cachimbo, não traga. Não traga a fumaça, mas 
há o traumatismo também na boca, e a 
absorção da nicotina e do alcatrão naturalmente 
alcança qualquer órgão do nosso corpo. 

Aqui na Assembleia, todos os anos, eu 
mostro a boneca Altina. É uma forma de 
conscientizar todos os malefícios do cigarro. A 
Altina é uma bonequinha que eu trago aqui que 
geralmente a prefeitura de Vitória me empresta. 
Essa boneca tem uns trinta centímetros, e a 
gente coloca um cigarro na boca dessa boneca e 
um pequeno filtro de algodão, e ela fuma um 
cigarro aqui. Só um cigarro incomoda todo 
mundo aqui dentro, um cigarro. E depois eu 
mostro como é que, com um cigarro, ficou 
aquele filtro, aquele algodão. Na verdade - eu 
vou mostrar para vocês daqui a pouco - quando 
se abre a cavidade torácica de uma pessoa para 
fazer uma cirurgia de pulmão, cirurgia de tórax, 
é uma diferença brutal da pessoa que fuma da 
pessoa que não fuma. 

 O dia 31 de maio é o Dia Estadual do 
Combate ao Fumo, instituído pela Lei n.º 
10.074, de 2013, de minha autoria. Eu sempre 
faço esse movimento aqui também com a ajuda 
do meu gabinete, da Comissão de Saúde e 
também do Conselho Estadual de Farmácia, a 
gente faz aqui na porta do Shopping Vitória. 

A próxima foto, Fabiana, por favor! É 
assim que fica. Olhe a diferença do pulmão de 
você que é fumante para o pulmão de você que 
não fuma! Quando a gente vai acompanhar uma 
cirurgia de tórax, quando abre a cavidade 
torácica, a gente vê aquilo ali, e o pulmão é uma 
coisa horrível de se ver. O tabagismo é uma 
epidemia global que mata milhões todos os 
anos. Faço um apelo público para que as 
pessoas larguem esse péssimo hábito. Vamos 
nos exercitar, cuidar da alimentação e zelar pela 
saúde, que é o nosso maior bem. 

Eu já disse que realmente a saúde é o 
maior bem que nós temos. E, mais uma vez, o 
que traz de benefício o tabagismo, o fumar? 
Não traz nenhum, traz até prejuízo financeiro 
para o seu bolso, porque você vai gastar um 
dinheiro que vai embora e que não volta nunca 
mais. Muito bem, obrigado, Fabiana! 

O próximo agora mostra a nossa agenda 
de hoje de manhã. Nós tivemos, na Comissão de 
Saúde, o engenheiro Bruno Ravaglia, de 
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Cachoeiro de Itapemirim, da BRK, que é uma 
empresa de saneamento que trata a água e o 
esgoto de Cachoeiro. Então, uma coisa 
importante é que quase todo esgoto de 
Cachoeiro é coletado e tratado, quase cem por 
cento. No Brasil todo, cerca de quarenta e dois 
por cento do esgoto é coletado e tratado. 
Cachoeiro tem quase cem por cento. Isso aí nós 
agradecemos ao deputado Ferraço, que era 
prefeito quando ele deu a concessão, que era 
do Saae, para uma empresa privada fazer esse 
tratamento. 

Ademais, deputado José Esmeraldo, que 
é engenheiro, grande parte da energia que é 
gasta para tratamento da água de Cachoeiro é 
gerada pela própria água que entra. Você não vê 
quase que em lugar nenhum no Brasil isso. 
Então, Cachoeiro tem essa questão da água, que 
vem do Rio Itapemirim e que vai passar para ser 
tratada, ela passa nas turbinas e movimenta os 
geradores, nesse caso alternador, e gera energia 
para o próprio tratamento. E às vezes, em época 
de pico, de muita água, também vende energia 
para a EDP. Então, é um processo muito 
interessante que Cachoeiro tem de muitos anos. 

Então, quero lembrar também que, na 
coluna de hoje Victor Hugo, de Leonel Ximenes, 
escrito agora pela Aline Nunes, que está 
substituindo as férias do Leonel, ela fala aqui 
também sobre o nosso projeto de lei que busca 
a regularização da questão fundiária. A gente 
que mora aqui, especialmente; é no estado 
inteiro, mas nós, que moramos aqui, na Grande 
Vitória, vemos que nos bairros mais simples as 
pessoas não têm documento, não têm uma 
escritura para poder fazer uma reforma digna, 
para fazer até um empréstimo, um 
financiamento de alguma coisa, porque não têm 
escritura do terreno que é parcelado. Então, 
nosso projeto de lei faz com que essa 
regularização fundiária seja efetivada no estado 
inteiro.  

Então, nossa vinda hoje, à tribuna, é para 
dizer também da satisfação de ter recebido o 
Bruno, na Comissão de Saúde.  

Naquela oportunidade, deputado José 
Esmeraldo, aproveitei para falar, também, que 
Cachoeiro é a primeira cidade no Espírito Santo 
que teve pedágio. O pedágio de Cachoeiro tem 
o preço do pedágio. Um conto de réis, para 
atravessar a ponte com o carro de bois de um 

eixo. Um conto de réis e meio era para carro de 
bois de dois eixos, e por aí vai.  

Então, o que aconteceu em Cachoeiro? 
Em 1920, foi inaugurada a ponte municipal. 
Cachoeiro não tinha nenhuma ponte. Juntou um 
pool de fazendeiros, de comerciantes, fizeram 
um caixa e construíram a ponte. Olha, só, 
deputado José Esmeraldo: o preço do pedágio 
era tão importante que a pessoa descalça 
pagava menos do que a pessoa calçada. Por 
quê? Naquele tempo, em 1920, quando a ponte 
foi inaugurada, as pessoas andavam muito 
descalças. Por dois motivos, quem passava 
calçado pagava mais, tinha mais dinheiro, tinha 
mais posses. O pobre andava muito descalço. E, 
além do mais, você passando calçado na ponte, 
você gasta mais a madeira da ponte. Então, por 
esses motivos, a ponte de Cachoeiro tinha esses 
pedágios.  

Lembrar, ainda, também, que quando 
acabou de pagar o pedágio, a ponte foi entregue 
à população e acabou de cobrar pedágio 
daquele tempo.  

Acho que sou favorável ao pedágio, um 
pedágio justo, um pedágio que realmente não 
meta a mão no bolso do contribuinte, igual ao 
pedágio da Rodovia do Sol, esse trechinho tão 
pequeno, você tem um pedágio muito caro.  

Para encerrar ainda, presidente, lembrar 
que estive na terra de Ulysses Guimarães, 
Ulysses Silveira Guimarães, em Rio Claro. O 
sobrenome dele era Silveira Guimarães, para 
quem não sabe. Estive em Rio Claro. Hoje já 
dividiu Rio Claro com Itirapina, um pequeno 
município também. As estradas são uma beleza, 
mas tem o pedágio também. Qualquer estrada 
secundária em São Paulo é melhor do que a 262, 
onde vemos a todo tempo essa matança.  

Muito obrigado, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - São 17h03min.  
Antes de darmos continuidade aos 

oradores inscritos, quero informar uma 
correção aos senhores deputados e às senhoras 
deputadas: na Ordem do Dia, no item 02, em 
relação ao Projeto de Lei n.º 399/2017, no 
despacho: não havendo recurso, à Comissão de 
Justiça para redação final.   

Com a palavra o ilustre deputado 
Engenheiro José Esmeraldo.  
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O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Senhor presidente e senhores 
deputados, fazer uma saudação aos deputados 
que ainda se acham presentes: Doutor Hércules; 
ao nosso amigo Adilson Espindula. Quero saudar 
também o Dr. Emílio Mameri, e nosso querido 
amigo Capitão Assumção. Acho que acabou. 

Senhor presidente, tem alguém aqui que 
está dando cobertura a algum deputado de fora. 
Não sou menino, não sou bobo, não nasci 
ontem. É porque o cara quando é medroso, ele 
manda nego ficar olhando. E quando tenho que 
bater, eu bato, tanto faz estar na frente como 
não estar na frente. Mas o meu assunto agora é 
outro.  

Senhor presidente, senhores deputados, 
venho aqui, hoje, à tribuna, e ouvi a fala do 
Hércules com relação ao pedágio. Eu, ali, 
sentado, tive a oportunidade de ficar analisando 
o tempo que a Eco101 está dentro do estado do 
Espírito Santo. São vários e vários anos. Isso é 
um absurdo. Isso é uma vergonha. Está a passo 
de cágado. Esta que é a verdade: a passo de 
cágado, porque só tem praça de pedágio. A 
única coisa que eles fazem é cobrar pedágio. A 
obra não anda. A obra não tem nenhuma 
administração competente porque não sai do 
lugar, Dr. Emílio, essa que é a verdade. São 
milhares e milhares de reais que são recebidos 
por ano e, lamentavelmente - lamentavelmente 
-, você não vê nada de interesse para a 
população do nosso estado do Espírito Santo. É 
brincadeira, rapaz. É brincadeira isso.  

É lamentável que eu tenha que vir à 
tribuna desta Assembleia para repercutir 
novamente. E o pior: isso não é da competência 
do deputado estadual, não. Mas eu sou 
frequentador, como todos os deputados aqui 
são frequentadores, da BR-101.  

Isso aqui é da competência dos 
deputados federais e senadores. Onde está esse 
pessoal que se elegeu pela população que 
frequenta a 101? Ninguém fala nada. Ninguém 
fala nada. Será que foram repassadas verbas 
para esse pessoal na época da eleição? Eu 
acredito que sim, porque está todo mundo 
caladinho. Quem não tem rabo preso pode falar 
à vontade. Quem é ficha limpa pode falar à 
vontade. Não pode falar aquele que tem rabo 
preso. Essa que é a verdade. Essa que é a 
realidade.  

Eu, aqui da tribuna da Assembleia, volto 
a criticar a 101. É lamentável que nós, deputado 
estadual, tenhamos que vir aqui da tribuna para 
fazer uma fala em cima da obrigação deles. São 
mais de sete anos, oito anos, que esse pessoal 
está aí. Não fizeram nem vinte por cento do 
trecho. E a população paga dia e noite e noite e 
dia.  

É lamentável ter que vir aqui para falar. 
Quem é o responsável? Quem é o responsável 
por essa fiscalização? Quem é o responsável 
pela fiscalização da 101? Quem é o 
superintendente da 101?  

Eu até tomo a liberdade de pedir para o 
Marcelo, que é da Comissão de Infraestrutura, 
convocar esse pessoal aqui. Esse pessoal está 
achando que o povo do estado do Espírito Santo 
é bobo. Faz o que quer. Faz o que quer.  

Enquanto eu estiver aqui na Assembleia, 
eu vou ser um espinho de laranja brava no 
calcanhar desses caras. Eu não preciso de 
ninguém bancar minha campanha, não. Eu 
banco com meu trabalho e comigo mesmo.  

Agora, tem alguém que tem o rabo preso 
aí, fica quietinho, porque não tem moral para 
falar a respeito da 101. Esse é o tipo de político 
que nós temos no estado do Espírito Santo.  

Eu queria ver a ação de um deputado, 
principalmente federal, que essa estrada é uma 
estrada BR. É uma federal. E nada é feito. Nada 
se fala. E a coisa vai sendo jogada para frente, 
de barriga. Não tem nada feito. Não tem quinze 
por cento da obra feita durante sete anos, oito 
anos.  

Eu estou bem lembrado de que quando 
esse superintendente da Eco101 veio aqui, o 
Ferração era o presidente. Ferraço acreditou. Eu 
também acreditei. E depois cheguei à conclusão 
de que tudo aquilo era uma conversa fiada. E a 
população do estado do Espírito Santo, aqueles 
que utilizam a BR, só se vê morte, porque não 
tem duplicação de nada. Não tem nenhuma 
duplicação. É isso que nós estamos vendo. Não 
tem nenhum serviço feito.      

A população está insatisfeita em função 
do tempo, da demora, da irresponsabilidade 
desta empresa, Eco101 Consórcios. Que 
consórcio é esse? Juntou um monte de gente, 
empresários ricos, formaram um consórcio e 
entraram aí nessa boquinha na 101. As praças 
de pedágio foram as primeiras a serem 

Identificador: 330036003700330030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



54 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 21 de agosto de 2019 

executadas, realizadas, colocadas lá na prática. 
Começaram a arrecadar lá atrás. Milhões já 
foram arrecadados. 
 A população do estado do Espírito Santo 
tem limite. Na hora que começar a haver, 
realmente, a revolta do povo, irão dizer que o 
povo está errado. Não, o povo está certo. Não é 
fácil você meter a mão no bolso e pagar quatro, 
cinco, seis, sete reais. Para quem vai para 
Guarapari também é outra vergonha. É outra 
vergonha o pedágio. É um absurdo! É um 
absurdo!  
 Eu tomo a liberdade de fazer um apelo 
ao Governo do Estado, fazer um apelo ao 
Governo do Estado. Que dê uma enquadrada 
nessa turma da Eco101, para que as obras 
caminhem em passos razoáveis, porque hoje é a 
passos de cágado. Essa que é a verdade, que é a 
realidade, lamentavelmente. 
 E a população está desassistida. Você vai 
e volta e não tem nada feito. Não se faz nada. É 
só recebendo dinheiro do pedágio. São milhões 
e milhões de reais que são retirados da 
população e não tem um serviço, não tem a 
obra. Se houvesse a obra, ainda vai.  

E ainda querem aumentar o pedágio, 
aumentar! Esses caras de pau! Isso é cara de 
pau. Aumentar o pedágio em uma estrada, 
onde nada foi feito? Oito anos! Não são sete. 
São oito anos que esse povo está surfando na 
101. Goela larga! Esse é o famoso goela larga, 
que fica se locupletando das pessoas que são 
obrigadas a ir e vir em seus veículos, deixando 
ali um dinheiro que, na verdade, nada eles 
fazem para receber aquele pedágio. A minha 
indignação, a minha decepção com esse 
grupo, com esse grupo irresponsável, que está 
deixando a coisa correr solta. 
 Bolsonaro, você não disse que resolve? 
Eu votei em você, cara! Está na hora de 
mandar alguém aqui no Espírito Santo, para 
dar uma enquadrada nessa turma. Essa turma 
tem que ser enquadrada. Não pode deixar 
para lá, não. Tem que enquadrar mesmo. Tem 
que enquadrar mesmo, porque ficam aí 
fazendo a população do estado do Espírito 
Santo de boba, como se nós fôssemos bobos. 
E vai passando o tempo, vai passando o tempo, 
vai passando e é só pedágio, pedágio, pedágio, 
sete praças de pedágio. 

 Fica aqui a minha indignação. Eu 
represento uma parcela significativa da 
população do estado do Espírito Santo. Apesar 
de não ser deputado federal, ser deputado 
estadual, eu também acho que tenho 
responsabilidade, já que ninguém fala, em vir 
aqui da tribuna fazer a minha fala. Sempre falei 
e vou continuar falando, para ver se acorda esse 
pessoal.  
 Você passa na BR-101 e não tem 
máquina. Lá não tem nada. Essa é que é a 
verdade! Lá tem umas caçambas quebradas. Faz 
o serviço no mesmo lugar durante um ano, dois 
anos. Tem uma região aí, depois de Fundão, que 
fica lá dia e noite no mesmo trecho. No mesmo 
trecho!  

Eco101, absurdo, vergonha nacional! 
Vergonha do Espírito Santo. Faço um pedido ao 
governador Renato que dê uma pegada nesse 
pessoal; ao Bolsonaro que também dê uma 
pegada nesse pessoal, porque o povo do 
Espírito Santo não pode ser enganado e 
enrolado do jeito que a Eco101 está fazendo, 
não.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - São dezessete horas e 
quinze minutos. Não temos mais nenhum 
orador inscrito. 

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 para a qual designo  

 
EXPEDIENTE: o que ocorrer.  
 
E convido os senhores deputados e as 

senhoras deputadas para a próxima, que será 
solene, hoje, às 19h, em homenagem aos trinta 
anos da Rádio Novo Tempo, conforme 
requerimento do deputado Dary Pagung, 
aprovado em plenário.  

Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, hoje, e que 
haverá sessão ordinária, amanhã, 
cuja Ordem do Dia é a seguinte: 
Discussão especial, em 3.ª 
sessão, das Propostas de Emenda 
Constitucional n.os 02/2019, 
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04/2019 e 06/2019; discussão 
especial, em 3.ª 
sessão, dos Projetos de Lei.os 
07/2019, 09/2019, 17/2019, 
22/2019, 32/2019, 33/2019,  
48/2019, 51/2019, 82/2019, 
141/2019, 148/2019, 157/2019, 
175/2019,  186/2019, 190/2019, 
211/2019, 219/2019, 229/2019, 
235/2019,  270/2019, 295/2019, 
313/2019, 352/2019, 360/2019, 
369/2019,  384/2019, 385/2019,  
386/2019, 387/2019,  395/2019, 
403/2019, 406/2019, 408/2019, 
411/2019, 413/2019, 414/2019, 
428/2019,  433/2019, 435/2019, 
437/2019, 447/2019, 451/2019, 
455/2019,  458/2019,  459/2019, 
460/2019, 463/2019, 466/2019, 
468/2019, 474/2019, 479/2019, 
481/2019, 483/2019, 488/2019, 
492/2019,  494/2019, 498/2019, 
503/2019, 510/2019, 512/2019, 
519/2019, 524/2019, 525/2019 e 
556/2019; discussão especial, 

em 3.ª sessão, do Projeto de 
Resolução n.º 43/2019) 

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

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

 
 

 
VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO SOLENE, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 13 DE AGOSTO DE 2019. 

 
  ÀS DEZENOVE HORAS E VINTE E DOIS 
MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO DARY 
PAGUNG OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Senhoras e senhores, 
senhor deputado proponente Dary Pagung, 
senhores deputados desta augusta Casa de Leis, 
ilustres autoridades, boa noite! 

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo recebe todos para a 

sessão solene em homenagem aos trinta anos 
da Rádio Novo Tempo. 

Já se encontra compondo a Mesa de 
honra o senhor deputado proponente Dary 
Pagung para os procedimentos regimentais de 
abertura desta sessão solene. 

Convidado também a compor a Mesa o 
pastor Luís Mário de Souza Pinto, pastor Itamar 
Lelis Rodrigues, pastor Adriano Luz. Também 
convidado o ex-deputado estadual Esmael de 
Almeida. (Palmas) 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados)  
 

Informo que esta sessão está sendo 
gravada para posterior exibição pela TV 
Assembleia. As fotos do evento estarão 
disponíveis a partir de amanhã, dia 14, no site 
da Assembleia, em alta resolução.  

Neste instante, o senhor deputado 
proponente, Dary Pagung, procederá à abertura 
desta sessão solene, conforme é regimental. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PSB) - Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido, para a leitura de um 
versículo da Bíblia, o pastor Clairton de Oliveira. 

 

(O pastor Clairton de Oliveira lê 
Josué, 1:8 e 9) 
 

 O SR. CLAIRTON DE OLIVEIRA - 
Aproveitando, vamos fazer uma oração? 
Convidamos a todos.  
 

(É feita a oração) 
  

 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Amém! 

Considero lida e aprovada a ata da 
sessão anterior. 

Informo aos senhores deputados e 
demais presentes que esta sessão é solene, em 
homenagem aos trinta anos da Rádio Novo 
Tempo, conforme requerimento de minha 
autoria, aprovado em plenário. 
 

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

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Registramos e 
agradecemos a presença dos integrantes do 
grupo de Desbravadores da Igreja Adventista. 

Neste momento, teremos a execução de 
duas canções com o Quarteto Ministerial. 
(Pausa) 

 
(O quarteto se apresenta)  

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Os agradecimentos ao 
Quarteto Ministerial. 

Fará uso da palavra, neste momento, o 
senhor deputado proponente desta sessão 
solene, Dary Pagung. 
  

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Boa noite a todos. 

Caros amigos que prestigiam esta sessão 
solene, há trinta anos a emissora de rádio Novo 
Tempo leva aos seus ouvintes muito mais que 
informação de credibilidade, ela leva esperança 
em tempos tão hostis. A Rádio Novo Tempo se 
diferencia por transmitir uma mensagem que 
toca a alma nos corações das pessoas.  
 Esse projeto teve início lá no dia 12 de 
agosto de 1989, na nossa querida Afonso 
Cláudio, e contou com a presença do saudoso 
pastor Roberto Mendes, gaúcho, pioneiro nesse 
segmento de rádio. A primeira transmissão em 
rede nacional aconteceu em junho de 1995. De 
lá para cá, sempre acompanhando o avanço das 
tecnologias digitais e a transformação dos meios 
de comunicação. A Rádio Novo Tempo rompeu 
as fronteiras da radiodifusão e se tornou a Rede 
Novo Tempo de Comunicação, com emissoras 
espalhadas pelo país e transmitindo para o 
mundo todo por meio da internet. 
 De acordo com relatório emitido ano 
passado pelo Sebrae sobre o percentual de 
sobrevivência de empresa no Brasil, uma, de 
cada quatro empresas abertas, fecha antes de 
completar dois anos de existência no mercado. 
Quando trazemos essa realidade para as 
empresas de comunicação, esse dado é ainda 
mais preocupante. Estamos assistindo as 
transformações e os desafios cada vez mais 

crescentes no mercado de comunicação em 
todo o mundo. 
 Quando olhamos para a solidez da Rede 
Novo Tempo percebemos que toda a sua 
maturidade está ancorada na sua história e 
sustentada nos fortes alicerces em que está 
construindo o seu futuro. É inquestionável o 
papel fundamental dos meios de comunicação 
para toda sociedade. A própria Constituição 
referenda essa importância, quando dispõe, em 
seu art. 221, que a produção e a programação 
das emissoras de rádio e televisão devem 
atender aos seguintes princípios: dar 
preferência a finalidades educativas, artísticas, 
culturais e informativas; e respeitar aos valores 
éticos e sociais da pessoa e da família. 
 A Rádio Novo Tempo vai muito além. Há 
três décadas, além do jornalismo responsável, 
dos serviços prestados à sociedade, a emissora 
leva alento, conforto e ânimo; leva uma palavra 
de carinho, de coragem. 
 Não é exagero dizer que vidas são salvas 
através da Palavra. Do mesmo modo, não é 
exagero dizer que a Rádio Novo Tempo, A Voz 
da Esperança, certamente já salvou vidas por 
meio de suas mensagens. 
 Comunicação se faz, essencialmente, por 
pessoas. A história de um veículo de 
comunicação é a soma da memória daqueles 
que lá desempenharam o ofício com a da 
comunidade onde eles se encontram. Por isso, 
nesta noite, queremos homenagear pessoas 
fundamentais, que fizeram e fazem a história 
desse importante veículo de comunicação. 
 Parabéns a todos os profissionais que 
trabalham e que já trabalharam na emissora 
Novo Tempo. Tenham a certeza de que vocês 
contribuem para a construção de uma 
sociedade melhor, mais humana, mais justa e 
com valores éticos mais sólidos. 
 O nosso muito obrigado a cada um de 
vocês. Que Deus continue nos abençoando. 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - É convidado a fazer uso da 
palavra, pelo tempo regimental de cinco 
minutos, o pastor Luís Mário de Souza Pinto. 

 
 O SR. LUÍS MÁRIO DE SOUZA PINTO - 
Gostaria de saudar aqui, de maneira especial, o 

Identificador: 330036003700330030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quarta-feira, 21 de agosto de 2019 Diário do Poder Legislativo - 57 

deputado Dary Pagung, excelentíssimo senhor 
deputado. 

É uma alegria ter aqui a presença do ex-
deputado Esmael de Almeida, com muito 
carinho, que sempre está conosco lá na 
associação. Nosso reconhecimento pelo grande 
trabalho valoroso que você faz em favor da 
família. É um prazer tê-lo aqui conosco. 
 Saúdo as demais autoridades presentes 
aqui na Assembleia Legislativa; saúdo também 
os amigos de ministério da Ases, Associação Sul 
Espírito Santense: o pastor Itamar Lelis; o pastor 
Daniel Toledo aqui presente; o pastor Rudiney e 
demais pastores dessa associação do Sul do 
estado. É uma honra tê-los aqui também 
participando. 
 Saúdo os líderes da Rádio Novo Tempo, 
representando aqui toda a Divisão Sul 
Americana, oito países da América do Sul: o 
pastor Adriano Luz, que está aqui conosco; o 
Valcírio, que está aqui também com a gente, por 
favor, Valcírio, sua saudação.  

Uma saudação especial para nossos 
valorosos regionais dos desbravadores aqui 
presentes. Por favor, levantem suas mãos, 
queridos desbravadores regionais, 
representantes dos desbravadores; pastor 
Peter, muito obrigado. A presença de vocês aqui 
enriquece este momento tão especial. E aos 
demais membros da Igreja, membros 
voluntários da Igreja, é uma honra para nós 
estarmos aqui recebendo esta homenagem 
pelos trinta anos da Rádio Novo Tempo. 
 Não dá para falar da Rádio Novo Tempo, 
não dá para dissociar o trabalho que a Rádio 

Novo Tempo faz com o trabalho que a Igreja 
Adventista faz. Há uma relação muito forte. 
Na verdade, a Rádio pertence à Igreja. Neste 
momento, reconhecemos o grande trabalho 
que essa Igreja faz através da Rádio Novo 
Tempo. 
 Eu poderia dizer a vocês, nesta noite, 
que a Rádio Novo Tempo, quando surge, surge 
com um propósito muito relevante, muito 
importante, e a relevância da sua mensagem 
está fundamentada no Evangelho de João, 
capítulo 14, versículos 1 e 2. E aqui, se você me 
permite, gostaria de apresentar, rapidamente, 
os dois versículos, quando diz assim: Não se 
turbe o vosso coração; credes em Deus, crede 
também em mim. Na casa de meu Pai há muitas 

moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. 
Vou preparar-vos lugar. 
 Eu gostaria, neste momento, nos poucos 
instantes e minutos que eu tenho, de 
apresentar a vocês qual é o objetivo principal da 
Rádio Novo Tempo, e eu quero pegar esses dois 
versos e destacar aqui que a Rádio Novo Tempo 
tem um objetivo principal. Além de amenizar a 
dor daqueles que sofrem, de levar uma 
mensagem de incentivo ao cuidado com a 
família e muitos outros aspectos de valor 
àqueles que têm pouco cuidado, eu destaco 
aqui, nestes dois versos da palavra de Deus, 
quando Jesus Cristo diz assim: Não se turbe o 
vosso coração. A mensagem da Rádio Novo 
Tempo é uma mensagem positiva, é uma 
mensagem de esperança e, por isso, Jesus disse: 
Não se turbe o vosso coração. Ainda que 
vivamos em um contexto de tanta atribulação, 
de tanto problema, de tanta dificuldade, de 
tanta desesperança, a mensagem da rádio é 
uma mensagem positiva para este mundo que, 
às vezes, caminha na oposição de tudo isso. 
 O ponto número dois, que é um ponto 
relevante dentro da mensagem também da 
Rádio Novo Tempo, é quando Jesus diz nesse 
verso ainda: Na casa de meu Pai há muitas 
moradas. O que Jesus está dizendo aqui na sua 
palavra é que o céu é um lugar para muita 
gente, não é um lugar para pouca gente, e a 
Rádio Novo Tempo apresenta uma mensagem 
de esperança, não uma esperança voltada para 
as questões desta vida, desta Terra, mas nós 
acreditamos em algo superior, em algo muito 
acima de tudo isso, que Jesus prometeu para 
todos nós e é por isso que ele diz: Na casa de 
meu Pai há muitas moradas. E eu tenho que 
dizer a você que veio aqui para essa 
homenagem, aos trinta anos da Novo Tempo, 
que o céu também é um lugar para você, Jesus 
garante isso aqui nessa palavra. Amém? 
 E o ponto número três, e aqui eu já 
concluo as minhas palavras, quando Jesus diz 
nesses dois versos, ele diz assim: Vou preparar-
vos lugar. O que Jesus está dizendo aqui quando 
diz que vai ou foi preparar um lugar? Jesus está 
dizendo que o nosso lugar não é aqui. Nós 
estamos aqui de passagem. Vivemos sessenta, 
setenta, oitenta, alguns um pouco mais, um 
pouco menos, mas o nosso lugar não é aqui, e 
quem garante isso? O próprio Jesus Cristo.  
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 A Rádio Novo Tempo tem por objetivo 
anunciar essa mensagem de esperança para 
aqueles que não têm esperança. E, neste 
momento, eu quero homenagear, quero 
agradecer, através da representação da Novo 
Tempo aqui presente, pedir que Deus possa 
abençoar esta rádio, para que ela possa 
continuar levando uma mensagem de esperança 
para aqueles que não têm esperança. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Também, pelo tempo 
regimental de cinco minutos, é convidado a 
fazer uso da palavra o pastor Itamar Lelis 
Rodrigues. 
   
 O SR. ITAMAR LELIS RODRIGUES - Boa 
noite. Excelentíssimo senhor deputado Dary 
Pagung, presidente desta sessão, em cujo nome 
cumprimento todos os membros da Mesa 
Diretora desta Casa, senhoras e senhores, 
senhor Esmael de Almeida, líderes religiosos, 
administradores e pastores da Associação 
Espírito-Santense e Sul Espírito-Santense, 
administradores da Rádio Novo Tempo, equipe 
local da rádio, Igreja Adventista do Sétimo Dia, 
os nossos membros presentes, os 
desbravadores, Deus abençoe a todos. 

 Minha palavra é de gratidão. Agradeço 
a Deus a oportunidade de participar deste 
momento especial na história da Rede Novo 
Tempo de Comunicação. Agradeço, 
excelentíssimo deputado Dary Pagung, 
proponente desta sessão, o apoio à Rádio Novo 

Tempo e a deferência à Igreja Adventista do 
Sétimo Dia. Agradeço, também, a esta Casa, a 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que 
desempenha um papel tão importante para a 
democracia da sociedade capixaba e que nesta 

ocasião abre suas portas para esta solenidade. 
Quero, na pessoa do pastor Alcy Tarcísio de 
Almeida, não sei se está presente, creio que 
não, mas ele é um dos grandes pioneiros 
dessa história. Quero parabenizar na pessoa 
dele e destacar a visão, o trabalho realizado 
pelos pioneiros que, com determinação, fé, 
coragem, desbravaram o desconhecido, 
construíram esse caminho de sucesso, de muitas 
bênçãos e vitórias ao longo desses anos. Que 
Deus seja louvado pela visão dos pioneiros, 

daqueles que acreditaram, que pagaram o 
preço, que fizeram parte dessa história.  

Além de comemorar os seus trinta anos 
em 2019, a Rádio Novo Tempo de Afonso 
Cláudio, especialmente, também comemora 
este ano uma grande conquista, que foi a 
mudança do sistema AM para FM, melhorando 
o sinal e alcançando com mais qualidade toda 
aquela região importante do nosso estado. 
Parabéns a todos que contribuíram para esse 
importante avanço! Parabéns aos nossos 
colaboradores da Rede Novo Tempo de 
Comunicação, que têm feito o seu melhor para 
o avanço dessa causa tão importante que é a 
pregação do Evangelho através da rádio.  
 Jesus Cristo disse em Marcos, no capítulo 
16 verso 15: Ide por todo o mundo, pregai o 
evangelho a toda criatura. Essa é a missão da 
Rádio Novo Tempo. São trinta anos levando 
esperança, fazendo companhia e alegrando o 
coração de milhões de espectadores. Uma 
história de fé, de determinação, de grandes 
conquistas e vidas, muitas vidas transformadas. 
Parabéns, Rádio Novo Tempo! 
 Termino com as palavras da escritora 
americana Ellen Gould White: Nada temos a 
temer quanto ao futuro, a menos que nos 
esqueçamos como Deus tem nos conduzido no 
passado. Que Deus continue abençoando a 
Rádio Novo Tempo. Que através de suas ondas a 
Palavra de Deus continue sendo pregada com 
poder, e que através desta mensagem vidas e 
mais vidas sejam iluminadas e transformadas.  
 Muito obrigado! 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - É convidado a fazer uso da 
palavra o pastor Adriano Luz, pelo tempo de 
cinco minutos.  
 
 O SR. ADRIANO LUZ - Obrigado a V. Ex.ª, 
deputado Dary Pagung, proponente desta 
sessão solene! Obrigado, também, ao ex-
deputado Esmael de Almeida, que também 
compõe a bancada. Obrigado pela sua presença 
sempre e, também, pela sua ajuda constante 
conosco! Obrigado aos pastores Luís Mário e 
também pastor Itamar, líderes da Igreja 
Adventista para o estado do Espírito Santo! 
Obrigado pelo companheirismo, parceria e 
trabalho sempre juntos! Aos amigos e ao meu 
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amigo de trabalho e também de viagem, 
Valcirio, que sempre está comigo nesses 
momentos especiais, autoridades, pastores e 
amigos aqui presentes. Também um obrigado 
ao povo capixaba, que sempre recebeu com 
muito carinho a Rádio Novo Tempo aqui no 
estado. Uma saudação especial às nossas 
equipes das três rádios aqui do estado do 
Espírito Santo: Vitória, Nova Venécia e Afonso 
Cláudio, que estão presentes aqui nesta noite. 
Nossos locutores, que ecoam a sua voz e ecoam 
a voz levando a mensagem de Deus através das 
ondas do rádio, muito obrigado pelo trabalho 
lindo que vocês têm feito aqui! 
 O sonho se inicia com uma visão. Visão 
essa que foi dos nossos pioneiros, como citado 
pelos companheiros anteriores, pastor Alcy e 
outros, que sonharam juntos e fizeram isso 
trinta anos atrás, mas ecoa até os dias de hoje.  

Eu quero aqui, em poucas imagens, 
mostrar para vocês essa celebração dos trinta 
anos da Rádio Novo Tempo. Fizemos uma festa 
e uma celebração e ela continua aqui com essa 
sessão solene. Tivemos um momento especial e 
nós editamos um pequeno áudio composto de 
algumas cenas, para que você entendesse como 
foi essa história, em trinta anos, através do 
prefixo do quarteto Arautos do Rei, tão 
conhecido e que tanto tocou em tantas rádios 
por aí. Uma edição em que cada formação do 
quarteto, desde o primeiro quarteto Arautos do 
Rei, cantando sequencial a mesma música, o 
mesmo prefixo e cada formação, ao longo dos 
anos, cantam um trecho e eu mostro aqui para 
vocês nesta noite, com a voz do pastor Rabelo.  

 
(É exibido o vídeo) 
 

Relembrar tudo isso nos emociona e nos 
traz aos dias de hoje aquilo que somos e temos 
construído ao longo de trinta anos de história.  

 
 (Durante o pronunciamento são 

exibidas imagens) 
 
Aqui, um pouquinho dessa história: 

Afonso Cláudio. A Rádio Novo Tempo iniciou em 
Afonso Cláudio. Foi inaugurada a primeira rádio 
nesta data 12 de agosto de 89. A fachada da 
Rádio Novo Tempo naquele ano. Aqui um pouco 
da história. Aqui também as novas rádios que 

foram sendo anexadas a todo o sistema de 
comunicação Novo Tempo: Maringá, Porto 
Alegre, Belém, e assim por diante. A primeira 
transmissão em rede, como foi citado aqui pelo 
nosso deputado Pagung. Também Amilton 
Menezes, o primeiro diretor da Rádio Novo 
Tempo em 2003. Depois a rádio lá na rede em 
Jacaraí; depois o pastor Jorge Rampogna, em 
2014, assumindo a liderança das rádios e agora, 
a partir desse ano, o vosso servo continuando 
esse trabalho.  

Algumas das reformas e como nós 
estamos trabalhando as nossas rádios em todas 
as estações que temos no país. Aqui, para você 
ter ideia de conceito que estamos trabalhando, 
para que ela não apenas transmita uma 
mensagem, mas seja um belo lugar para receber 
aqueles que visitam as nossas rádios Novo 
Tempo que estão espalhadas pelo país. Estamos 
trabalhando para que todas elas tenham esse 
formato e essa identidade visual que dá 
identidade da Rádio Novo Tempo.  

Nós, no Brasil, somos dezessete rádios 
que alcançam vinte e sete milhões de ouvintes. 
No mundo, nós somos mil rádios em cento e 
vinte línguas, trabalhando através da rádio 
mundial, cobrindo noventa por cento do 
território mundial. Isso, alcançando em todos os 
lugares e o nosso lema, nosso sonho é pregar o 
Evangelho a todos para que em breve possamos 
ver Jesus voltar.  

Nós só temos que agradecer pelo 
reconhecimento desta Casa e do deputado 
proponente, Dary Pagung, na certeza de que 
estamos cumprindo o nosso papel com a 
sociedade e com o Reino de Deus. Muito 
obrigado. (Palmas) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Encerrando a fase de 
pronunciamentos, é convidado a fazer uso da 
palavra o ex-deputado estadual, Esmael de 
Almeida. 

 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - Boa noite a 

todos. Quero cumprimentar incialmente o 
presidente desta sessão solene, deputado Dary 
Pagung, meu amigo. Muito obrigado, Dary. Está 
fazendo esta sessão tão bonita para a nossa 
amada Igreja Adventista, em comemoração aos 
trinta anos da Rádio Novo Tempo. 
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Quero também aproveitar e saudar aqui 
os presidentes, Luís Mário, Itamar e também 
Adriano. Saudar todos vocês pastores, 
lideranças aqui presentes, toda a equipe de 
trabalho da Rádio Novo Tempo, meus queridos 
irmãos, amigos adventistas, aqueles que serão 
homenageados. Quero parabenizar todos vocês. 

Quero, em primeiro lugar, agradecer 
inicialmente ao nosso Deus por esta 
oportunidade que Ele me concede de estar 
participando, com meus queridos irmãos 
adventistas, desta sessão solene. Para mim é 
motivo de muita alegria mesmo, muita. Estou 
muito feliz de estar revendo tantas pessoas 
queridas, pastores queridos. Vocês me 
conhecem bem, conhecem o nosso trabalho.  

Quero dizer para vocês que há cerca de 
cinco anos, quando a Rádio Novo Tempo, 
pastores, completou vinte e cinco anos, nós 
estivemos aqui, propondo, fizemos uma 
belíssima sessão solene também pelas bodas de 
prata, sessão solene dos vinte e cinco anos da 
Rádio Novo Tempo, aqui neste salão. Foram 
momentos muito bonitos, memoráveis, que 
estão guardados em nossa mente, estão 
registrados aqui nos anais desta Casa de Leis. 

Então, foi muito importante e eu tenho 
certeza de que esta sessão solene também, do 
nosso deputado Dary Pagung, vai ficar guardada 
no coração, no nosso coração, no coração de 
cada um de vocês. 

Nesta noite, a Ales está prestando mais 
esta merecida homenagem à Rádio Novo 
Tempo, homenageando algumas pessoas que de 
alguma forma prestaram e prestam relevantes 
serviços a esta emissora de rádio. 

Nós podemos aqui - pessoas quando 
falam em Novo Tempo - não poderia deixar aqui 
de mencionar o nome, como já foi dito aqui, do 
pastor Alcy, mas estou vendo aqui o nosso 
querido Edinho Lima, quem não lembra, né? 
Maninho, lá atrás, viu maninho? O Márcio, de 
Nova Venécia. Quando a gente vai a Nova 
Venécia a gente sempre conversa. Então, estou 
muito feliz, vocês merecem essa homenagem. 

Quero parabenizar a Rádio Novo Tempo 
por esta linda história que já foi mostrada aqui, 
uma linda história de sucesso que teve seu 
início, como já foi dito, lá em Afonso Cláudio e 
se espalhou pelo Brasil, pelo nosso estado, 
Brasil e o mundo, realizando um relevante 

trabalho social e evangelístico por meio de 
programas diversificados, firmados tão somente 
no compromisso com a verdade contida na 
Palavra de Deus.  
O tempo passa rápido, né? Mas, na 
oportunidade também gostaria de falar uma 
experiência que nós tivemos na Rádio Novo 
Tempo, que me deixou muito feliz. Foi quando 
aquela rua lá atrás da Rádio Novo Tempo, vocês 
mais antigos lembram daquela rua lá atrás, 
quando era vereador da cidade de Vitória nós 
conseguimos trocar o nome da rua, porque a 
rádio era ali, e botar o nome da rua, vocês 
conhecem muito bem, Pastor Roberto Rabello. 
Para mim foi um momento muito especial, 
muito feliz, porque lembro até do meu velho 
pai, que já está na eternidade, ele era da 
Assembleia de Deus, mas ele ouvia todos os dias 
A Voz da Profecia, ouvia as pregações do pastor 
Roberto Rabello, me deixou muito emocionado 
quando ele conseguiu colocar o nome daquela 
rua ali.  
 Finalmente peço ao nosso Deus que 
continue abençoando, cada vez mais, a Rádio 
Novo Tempo, cada vez mais! E que todos os 
sonhos, planos e projetos que Deus tem para o 
Espírito Santo, para o Brasil e para o mundo, 
através dessa emissora de rádio, sejam todos 
eles realizados! Todos realizados! Aquilo que 
Deus tem para vocês é muita coisa, não tenho 
dúvida disso, através das ondas da rádio 
conseguir cada vez mais povoar o céu. Que Deus 
abençoe a vida, a família e o ministério de cada 
um de vocês. 
 Muito obrigado!  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - A partir deste momento o 
senhor proponente Dary Pagung dará início à 
entrega de placas e de certificados aos 
homenageados.  

A Rádio Novo Tempo começou suas 
atividades no Brasil pelo município de Afonso 
Cláudio em 1989. É uma rede nacional e há 
outras duas emissoras no estado, em Vitória e 
Nova Venécia. Sua programação é voltada para 
a pregação do evangelho através da música e do 
estudo da Bíblia. Sua grade de programação 
contém programas dirigidos à família, 
informações sobre saúde e outros serviços. A 
emissora pertence à Igreja Adventista do Sétimo 
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Dia e sua sede fica em Jacareí, São Paulo, de 
onde transmite programas via satélite para 
todas as emissoras afiliadas do país. 

O primeiro homenageado com placa é o 
pastor Itamar Lelis Rodrigues. (Pausa) 

Participando da entrega, além do 
deputado Dary Pagung, o ex-deputado Esmael 
de Almeida. 

O pastor Itamar é bacharel em Teologia 
Bíblica e Educacional e pós-graduado em 
Ciências e Religião. É pastor adventista do 
Sétimo Dia e foi coordenador de evangelismo e 
apresentador da Rádio Novo Tempo em São 
Paulo. Atualmente é o diretor de emissão global 
de evangelismo e presidente da Associação Sul 
Espiríto-Santense da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia.  
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

Próxima homenagem, pastor Luís 
Mário de Souza Pinto. (Pausa) 

Caso algum amigo, parente queira 
participar junto das fotos, são convidados. 

O pastor Luís Mário é formado em 
Teologia e é pastor-geral da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia. É pastor há vinte e nove anos, 
tendo atuado no Rio de Janeiro, Paraná, 
Brasília, Espírito Santo e também na Bolívia.  

(Procede-se à entrega da placa) 
 

Lembrando que, a partir de amanhã, 
essas fotos estarão disponíveis em alta 
resolução no site da Assembleia. Fotos de 
autoria de Lissa de Paula. 

Próximo homenageado é o pastor Alcy 
Tarcísio de Almeida, neste ato representado 
por sua esposa Sandra Shirley. (Pausa)  

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
Próxima homenagem, pastor Adriano 

Luz. (Pausa) 
Pastor e jornalista. De 2011 a 2014, foi 

diretor de Comunicação na região Noroeste 
do Rio Grande do Sul e diretor de 
Comunicação da Associação Paulista Sudeste, 
em São Bernardo do Campo, São Paulo. 
Atualmente, é o diretor da Rádio Novo Tempo 
na América do Sul.  

  (Procede-se à entrega da placa) 
 

Encerrando as homenagens com 
placas, Jader Bettoni de Oliveira. (Pausa) 

Graduado em Administração e Ciências 
Contábeis, trabalhou na organização da Igreja 
Adventista durante quarenta e quatro anos, 
sendo dez na administração financeira da 
Rádio Novo Tempo e na entidade 
mantenedora da mesma, no Espírito Santo. 
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

A partir de agora o senhor deputado 
proponente Dary Pagung e o ex-deputado 
Esmael Almeida farão entrega de certificado 
aos homenageados.  

A primeira homenagem é para o pastor 
Rudiney Coelho Souza. (Pausa) 

O pastor Rudiney Coelho Souza é 
formado em Teologia Bíblica e Educacional; é 
pastor adventista do sétimo dia e atualmente 
exerce a função de diretor de comunicação, 
secretário executivo e pastor distrital na 
Associação Sul Espírito-Santense da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado)  

 
Pastor Daniel Lopes Toledo. (Pausa) 
O pastor Daniel Lopes Toledo é graduado 

em ciências contábeis e teologia e pós-
graduado em Ciências da Religião. Foi diretor-
financeiro da Associação Mineira Central, em 
Belo Horizonte. Atualmente exerce as funções 
de diretor financeiro da Associação Sul 
Espírito-Santense e Gestão da TV Novo 
Tempo. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Pastor Clairton de Oliveira. (Pausa) 
O pastor Clairton de Oliveira trabalha 

na Organização Adventista desde 1990, 
ocupando diversas funções. Atualmente, é o 
diretor regional da Agência Adventista de 
Desenvolvimento e Recursos Assistenciais - 
Adra - no Espírito Santo. 
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(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Fillipe Rodrigues Tagarro. (Pausa) 
Fillipe Rodrigues Tagarro foi técnico em 

Informática na Rádio Novo Tempo. Atualmente, 
é locutor e supervisor da Rádio Novo Tempo, 
em Vitória. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Éderson Jorge de Lima - Edinho. (Pausa)

  
Éderson Jorge de Lima - Edinho - estreou 

na Rádio Novo Tempo de Vitória como locutor 
apresentador e noticiarista. Com o seu novo 
projeto A Voz da Profecia, levou a emissora ao 
primeiro lugar geral no Ibope, atingindo a 
surpreendente marca de mais de cem mil 
ouvintes por minuto. Há vinte e três anos é o 
locutor oficial do Jesus Vida Verão. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Pastor José Ênio de Carvalho Rocha. 

(Pausa) 
O pastor José Ênio de Carvalho Rocha é 

adventista, atuando como diretor das Rádios 
Novo Tempo pelo Brasil. É teólogo, jornalista e 
radialista. Atua como âncora em rádios e tevês 
em Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito 
Santo. É pastor das Igrejas Adventistas na região 
do bairro Guaranhuns, em Vila Velha. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Pastor Jair Soares de Lima. (Pausa) 
O pastor Jair Soares de Lima neste ano 

completou trinta e cinco anos de ministério 
pastoral, sendo dez em São Paulo e vinte e cinco 
anos no Espírito Santo, pastoreando igrejas em 
Nova Venécia, Colatina, Vila Velha e Cariacica. 
Foi presidente da Rádio Novo Tempo de 2009 a 
2014. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Pastor Paulo Falcão Bezerra. (Pausa) 

O pastor Paulo Falcão Bezerra é formado 
em Odontologia e Teologia e pós-graduado em 
Psicologia da Família. Atualmente, é pastor no 
bairro Alvorada, em Vila Velha. Foi vice-
presidente do Sistema Novo Tempo de 
Comunicação. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Ermano Pereira - Maninho. (Pausa) 
Radialista, trabalhou nas Rádios Gazeta, 

de Vitória; Vanguarda FM, em Ipatinga, Minas; 
Por um Mundo Melhor, em Governador 
Valadares, Minas; e TV Globo, do Rio de Janeiro, 
onde atuou como músico. Atualmente, 
apresenta o programa Alguém Ajudando 
Alguém, na Rádio Novo Tempo. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Josélia Simões da Silva Araújo. (Pausa) 
Graduada em Jornalismo. Iniciou como 

apresentadora e locutora na Rádio Novo Tempo, 
em Nova Venécia, atuando também em Vitória. 
Atualmente, exerce a função de assistente 
administrativo na Agência de Desenvolvimento 
e Recursos Assistenciais do Espírito Santo. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

 Jônatas das Neves. (Pausa) 
Jônatas é professor. Trabalhou na Rádio 

Novo Tempo compondo a primeira equipe, 
atuando com dois programas: Vida e Saúde e 
Músicas para o seu Almoço. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Célio Roberto Stanger. (Pausa) 
Graduado em Ciências Jurídicas. Desde 

1997, é assessor jurídico da Associação da União 
Este Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia e 
da Fundação Roberto Rabello de Comunicação 
Social, Rádio Novo Tempo. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
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Dourivan Dantas. (Pausa) 
Bacharel em Ciências Contábeis e 

advogado. Atuou na Organização Adventista 
como gerente e diretor financeiro. 
Atualmente, é o advogado-geral da Associação 
Sul Espírito-Santense da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia, mantenedora da Rádio Novo 
Tempo. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Eliaquin Gouvêa Santos. (Pausa) 
Eliaquin atuou nas Rádios Novo Tempo, 

de Afonso Cláudio e Vitória, na área de 
Radiojornalismo e apresentando o programa 
Novo Tempo Cidadão. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Jairo Weberling. (Pausa) 
Comerciante em Afonso Cláudio, no 

ramo de material de construção e participou 
da fundação da Rádio Novo Tempo. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Valcírio Alves Filho. (Pausa) 
Atual gerente-financeiro das Rádios 

Novo Tempo para o Brasil. É bacharel em 
Ciências Contábeis, com atuação na área 
contábil da educação adventista e do Hospital 
Adventista no centro-oeste brasileiro.  

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Márcio Augusto de Oliveira. (Pausa)  
Iniciou sua carreira como radialista na 

Rádio Robusta FM, em Nova Venécia. 
Trabalhou também na Rádio Jovem Barra, em 
Barra de São Francisco e Rádio Nova Onda, em 
Nova Venécia. Desde 1995, trabalha na Rádio 
Novo Tempo, em Nova Venécia. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 

Pastor Joel Fernandes de Carvalho 
Filho. (Pausa) 

Pastor Joel Fernandes de Carvalho Filho 
é pastor e líder há trinta e seis anos e 
promotor da Novo Tempo em vários estados. 
Há treze anos serve no Espírito Santo, sendo 
quatro anos como secretário da Associação 
Sul do Espírito Santo, mantendo a Rádio Novo 
Tempo.  

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
 Wellington Araújo Ramos. (Pausa) 
 Wellington iniciou a carreira no rádio 
em 2000, trabalhando em todos os setores. 
Tem passagem marcante pela Rádio Novo 
Tempo de Governador Valadares, Minas, e por 
emissoras do Rio de Janeiro e de Minas 
Gerais. É supervisor-geral da Rádio Novo 
Tempo de Afonso Cláudio. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Aguilar Caetano. (Pausa) 
 Aguilar é empresário no ramo de 
relojoaria e joalheria. É membro da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, ocupando o cargo 
de ancião e de tesoureiro dessa entidade 
religiosa. 
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
 Com a entrega do certificado ao Aguilar 
Caetano, está encerrada a entrega das 
homenagens desta noite. 
 É convidado a fazer uso da palavra em 
nome dos homenageados, pelo tempo de 
cinco minutos, Fillipe Rodrigues Tagarro. 
 
 O SR. FILLIPE RODRIGUES TAGARRO - 
Uma ótima noite a todos, a todos os 
presentes. Mandamos um abraço especial 
também para quem está assistindo esta 
sessão agora, pela TV ou pela internet. 
Mandamos um abraço especial também às 
pessoas que não puderam estar aqui, neste 
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momento. Nós agradecemos. Nós temos 
muitos agradecimentos a fazer. Começamos 
com o deputado Dary Pagung, que está 
presidindo esta sessão solene. Agradecemos 
também ao amigo Esmael, ex-deputado 
Esmael, e a todos os presentes que estão aqui. 
 Nós temos uma lembrança especial 
para o deputado Dary Pagung e também para 
o nosso amigo Esmael. O pastor Clairton está 
fazendo a entrega neste momento. Recebam 
com muita alegria. 
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

 Nós estamos gratos a Deus por este 
momento, estamos gratos pela Rádio Novo 
Tempo, uma rádio que demonstra que a união 
faz a força. São várias pessoas, muita gente 
que não está aqui, mas que fez parte e que faz 
parte da história da Rádio Novo Tempo. São 
muitas pessoas. Alguns já descansam. Quero 
lembrar aqui o nome do pastor Anunciato, 
uma figura muito importante também para a 
Rádio Novo Tempo, que não está mais entre 
nós. Há um ano e vinte dias que ele faleceu, 
segundo o nosso amigo Maninho. 
 Mas, mais do que isso, estamos muito 
gratos a Deus, porque ele permitiu que essa 
corrente fosse sendo criada, elo a elo. 
Chegamos até aqui e queremos chegar ainda 
mais longe, com mais qualidade, levando mais 
esperança a mais pessoas. 
 Sabemos que o poder está na palavra 
de Deus. Não é a Rádio Novo Tempo. A Rádio 
Novo Tempo é um veículo. Ela transmite a 
esperança que está na palavra de Deus. Por 
isso, essa nossa força, que não é emanente. 
Ela não emana de nós. Ela é uma força 
transcendente. Ela vem de Deus. 
 Estamos gratos por isso, gratos por 
esta oportunidade. Muito obrigado, mais uma 
vez, deputado Dary Pagung, por esta sessão 
solene dos trinta anos. Nos veremos, quem 
sabe, daqui a mais trinta anos, para mais uma 
comemoração, se Jesus não voltar. 
 Amigos, muito obrigado. Eu quero citar 
um verso da Bíblia, que é muito importante 
para a minha vida e também, com certeza, 
tem um sentido enorme para a Rádio Novo 

Tempo. Coloquei aqui no telefone, para poder 
compartilhar com vocês. Então, tomou Samuel 
uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e 
chamou-lhe de Ebenézer, e disse: Até aqui nos 
ajudou o Senhor.  

Estamos aonde estamos, contando com 
a ajuda de muitos amigos, muitos que aqui 
não estão, mas, acima de tudo, contando com 
a ajuda do nosso Senhor, que prometeu voltar 
para nos buscar. Essa é a nossa esperança e a 
esperança proclamada pela Rádio Novo 
Tempo. 
 Pastor Luís Mário, muito obrigado pela 
sua presença; pastor Adriano, pastor Itamar 
Lelis, muito obrigado e a todos os presentes 
que estão aqui. Mandamos o nosso abraço a 
quem não pode estar também, como o pastor 
Alcy, o João Neves, técnico da rádio desde a 
sua fundação.         
 Muito grato. Esse é o nosso sentido. 
Este é o nosso sentimento: gratidão a Deus e a 
todos que fizeram parte e fazem parte da 
história da Rádio Novo Tempo.  

Uma ótima noite para vocês. (Palmas) 
 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Antes do encerramento 
da solenidade, eu convido os pastores Luís 
Mário de Souza Pinto, Itamar Lelis Rodrigues e 
Adriano Luz para a entrega de uma 
homenagem ao deputado Dary Pagung:  
 

Trinta anos Rádio Novo tempo 
no Brasil.  
 
Ao completarmos o nosso 
trigésimo aniversário, não nos 
esquecemos que sua 
contribuição foi muito 
importante para que 
escrevêssemos juntos uma linda 
história de sucesso, amor e 
dedicação. 
 
Muito obrigado. 
 

                  Igreja Adventista do Sétimo Dia.  
        13/08/2019 
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(Procede-se à entrega da placa) 
 
 

Para o encerramento desta sessão 
solene devolvo a palavra ao senhor deputado 
Dary Pagung. 
 
 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG  - 
PSB) - Quero, antes de encerrar, agradecer ao 
pastor Rudiney Coelho, que está aqui 
presente. Obrigado, pastor. Agradecer à 
minha assessoria de gabinete. Acredito que 
fizeram um trabalho bonito para que esta 
homenagem dos trinta anos da Rádio Novo 
Tempo pudesse acontecer. Então, quero 
agradecer ao pastor e à minha assessoria.  

Agradecer também à TV Assembleia, 
aos funcionários da Assembleia aqui 
presentes, agradecer a presença do pastor 
Luís Mário, do pastor Itamar, do pastor 
Adriano e também do nosso amigo deputado 
Esmael, sempre presente, principalmente nas 
causas que envolvem a religião. Quero aqui 
agradecer, deputado, agradecer a todos.  

Dizer que o governador Renato 
Casagrande sancionou duas leis, acredito 
importantes, que é a Lei n.º 11.025 e a n.º 
11.026, declarando de utilidade pública a 
Instituição Adventista de Educação e 
Assistência Social Este Brasileira, com sede 
regional no município de Cariacica e também 
no município de Vitória. (Palmas) 

Então, quero aqui dizer para os 
senhores e para as senhoras que nós 
apresentamos o projeto de lei e o governador 
Renato Casagrande sancionou as duas leis no 
dia 1.º de agosto. Então, são duas leis 
fresquinhas, não é? Acabam de sair do forno.  

Quero aqui agradecer a todos. Não 
tenho dúvida nenhuma que a Rádio Novo 
Tempo faz parte da história dos capixabas e 
nós precisamos, todo dia, agradecer a 
mensagem que a rádio leva para os ouvintes. 
Então, quero aqui dizer que estamos muito 
felizes de apresentar, de propor esta sessão 
de homenagem à Rádio Novo Tempo. E 
agradecer também o carinho. Não esperava, 
não é deputado Esmael? Não esperava de 

receber o carinho da Rádio Novo Tempo 
conosco. Quero, aqui, agradecer e vou 
guardar no coração e na minha mesa, no 
gabinete, essa linda homenagem que recebi 
aqui dos Trinta Anos da Rádio Novo Tempo.  

Então, quero aqui agradecer a presença 
de todos. Também dizer, aqui está o nosso 
amigo, lá de Baixo Guandu, o Aguilar, que é 
membro da Igreja Adventista do nosso 
município, município este que tem a Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, acredito, assim, de 
forma consolidada no município. Abrange 
todos os bairros, todos os bairros do nosso 
município têm uma igreja adventista.  

Então aqui, em nome do Aguilar, que é 
nosso amigo e é guanduense, agradecer a 
presença de todos. 

Estamos à disposição da igreja, da 
rádio, aqui na Assembleia Legislativa, para 
podermos levar mais homenagens a quem 
que a igreja acha que precisa e merece. 

Então, quero aqui agradecer a todos. 
Nada mais havendo a tratar, vou 

encerrar a sessão. Antes, porém, convoco os 
senhores deputados e as senhoras deputadas 
para próxima, que será ordinária, amanhã, dia 
14, às 9h, no mesmo local, aqui no plenário da 
Assembleia Legislativa. 

Muito obrigado! 
Quero convidar os homenageados para 

virem aqui para a gente tirar uma foto com 
todos juntos.  

Um abraço a todos! 
 
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
foi anunciada na septuagésima 
sessão ordinária, realizada em 
13 de agosto de 2019) 

 
 
Encerra-se a sessão às vinte horas e 

trinta e oito minutos. 
 
 
*As inserções em negrito referem-se 

às previsões regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 
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