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N. do E.: Esta Edição Extra foi solicitada pelo Presidente deste Poder. 
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.625 
 

Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 
MARIA DA PENHA DOS SANTOS BARROS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Maria da Penha dos Santos Barros, 
pelos relevantes serviços prestados à 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.626 

 
Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 

MARY PEREIRA MARTINS DIAS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 

Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Mary Pereira Martins Dias, pelos 
relevantes serviços prestados à Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.627 

 
Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 

WERLANE BRAGUNCE MAULAZ. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Werlane Bragunce Maulaz, pelos 
relevantes serviços prestados à Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.628 

 
Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 

DILERMANDO 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 
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Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Dilermando Pereira, pelos 
relevantes serviços prestados à Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.630 

 
Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 

NICOLLE EXPÓSITO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Nicolle Expósito, pelos relevantes 
serviços prestados à Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.631 

 
Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 

ALINE PAIVA CASTRO. 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Aline Paiva Castro, pelos relevantes 
serviços prestados à Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.632 
 

Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 
ANDERSON SANT’ANA PEDRA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Anderson Sant’ana Pedra, pelos 
relevantes serviços prestados à Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 

de outubro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 6.633 
 

Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 
AYRES DALMASIO 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, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Ayres Dalmasio Filho, pelos 
relevantes serviços prestados à Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.634 

 
Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 
FERNANDO VAILANT SÁ PRADO CARREIRO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Fernando Vailant Sá Prado Carreiro, 
pelos relevantes serviços prestados à 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.635 

 
Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 

FREDERICO BREMENKAMP COELHO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Frederico Bremenkamp Coelho, 
pelos relevantes serviços prestados à 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

RESOLUÇÃO Nº 6.636 
 

Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 
IDALINA ANTÔNIA BOTTI DE ARAÚJO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Idalina Antônia Botti de Araújo, 
pelos relevantes serviços prestados à 
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Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.637 

 
Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 
JOÃO BATISTA PELICIONE (In Memoriam). 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a João Batista Pelicione (In 
Memoriam), pelos relevantes serviços prestados 
à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.638 

 
Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 

LÍLIAN BORGES DUTRA. 
 

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

com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Lílian Borges Dutra, pelos relevantes 
serviços prestados à Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.639 

 
Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 

LIZIANE MARIA BARROS DE MIRANDA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Liziane Maria Barros de Miranda, 
pelos relevantes serviços prestados à 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.640 

 
Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 
LUCIA HELENA PENHA DE JESUS OLIVEIRA. 
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Lucia Helena Penha de Jesus 
Oliveira, pelos relevantes serviços prestados à 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.641 

 
Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 
MARINA SPERANDIO PONTES DE AQUINO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Marina Sperandio Pontes de 
Aquino, pelos relevantes serviços prestados à 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RESOLUÇÃO Nº 6.642 
 

Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 
NECTON ROBERTO CAETANO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Necton Roberto Caetano, pelos 
relevantes serviços prestados à Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.643 
 

Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 
OSWALDO MIGUEL MARQUES 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, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Oswaldo Miguel Marques Filho, 
pelos relevantes serviços prestados à 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.644 

 
Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 

RODRIGO MONTEIRO 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, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Rodrigo Monteiro da Silva, pelos 
relevantes serviços prestados à Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.645 
 

Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 
SILVESTRE AZEVEDO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Silvestre Azevedo, pelos relevantes 

serviços prestados à Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.646 

 
Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 

TÂNIA REGINA ARAUJO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Tânia Regina Araujo, pelos 
relevantes serviços prestados à Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.647 

 
Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 
TIAGO FRANCISCO LACERDA DE ALMEIDA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
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e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Tiago Francisco Lacerda de 
Almeida, pelos relevantes serviços prestados à 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.648 

 
Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Roberto Ribeiro Carneiro, pelos 
relevantes serviços prestados à Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 31 de 
outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

RESOLUÇÃO Nº 6.649 
 

Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 
FABIANO MENDES DE ALMEIDA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Fabiano Mendes de Almeida, pelos 
relevantes serviços prestados à Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

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

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 31 de 

outubro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.650 
 

Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 
ADRIANO RIVA DO CARMO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, 
e alterada pela Resolução nº 6.555, de 
23.10.2019, promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Adriano Riva do Carmo, pelos 
relevantes serviços prestados à Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

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

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 31 de 

outubro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 6.651 
 

Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 
CHARLES SCARDUA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, com 
base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, e 
alterada pela Resolução nº 6.555, de 23.10.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Charles Scardua, pelos relevantes 
serviços prestados à Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 31 de 
outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

RESOLUÇÃO Nº 6.652 
 

Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 
MARLENE GONZAGA PORTO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, com 
base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, e 
alterada pela Resolução nº 6.555, de 23.10.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Marlene Gonzaga Porto, pelos 
relevantes serviços prestados à Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 31 de 
outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RESOLUÇÃO Nº 6.653 
 

Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 
ALBENE LIMA MEIRELES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, com 
base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, e 
alterada pela Resolução nº 6.555, de 23.10.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Albene Lima Meireles, pelos 
relevantes serviços prestados à Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 31 de 
outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

RESOLUÇÃO Nº 6.654 
 

Concede Comenda “José Maria Pimenta” a 
MARCELO MIRANDA 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, com 
base na Resolução nº 4.110, de 15.09.2015, e 
alterada pela Resolução nº 6.555, de 23.10.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedido a Comenda “José Maria 
Pimenta” a Marcelo Miranda Ferreira, pelos 
relevantes serviços prestados à Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 31 de 
outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.595 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a FÁBIO LIMA. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Fábio Lima. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.596 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a FÁBIO 
PIRAJÁ. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Fábio Pirajá. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.597 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a FERNANDA 
QUEIROZ. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Fernanda Queiroz. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.598 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a ELIAS FAÉ. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Elias Faé. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.599 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a EDSON 
ARAÚJO. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Edson Araújo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.600 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a DANILO 

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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Danilo Souza. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.601 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a CLÉRIO 
JÚNIOR. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Clério Júnior. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.602 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a CLAYTON 

SILVÉRIO DINIZ. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Clayton Silvério Diniz. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.603 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a CHARLES 
BARBOSA LEMOS. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Charles Barbosa Lemos. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.604 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a ADRIANO 

DUTRA. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Adriano Dutra. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.605 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a OLIVEIRA 
ALVES 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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Oliveira Alves De Oliveira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.606 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a NEKO 

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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Neko Ferreira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.607 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a MÔNICA 
CAMILO. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Mônica Camilo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.608 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a MAGNO 

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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Magno Santos. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.609 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a LUIZ CARLOS 
COELHO. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Luiz Carlos Coelho. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.610 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a JANSEN 

CREMASCO. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Jansen Cremasco. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.611 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a LEANDRO 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Leandro Costa. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.612 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a GEAN 

FEITOSA. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Gean Feitosa. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.613 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a SANDRO 
LOCUTOR. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Sandro Locutor. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.614 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a ZÉ CAPIAU. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Zé Capiau. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.615 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a WAGUINHO 
ITO. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Waguinho Ito. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.616 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a SIMONE 

DEVENS. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Simone Devens. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.617 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a RUBINHO 
TRINDADE. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Rubinho Trindade. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.618 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a DJ 

RENATINHO. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Dj Renatinho. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.619 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a PAULO 
SANTANA. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Paulo Santana. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.621 

 
Concede Comenda “Jairo Maia” a PATRÍCIA 

VALIM. 

 
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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Patrícia Valim. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.622 
 

Concede Comenda “Jairo Maia” a RENAN FAÉ. 
 

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, e 
pela Resolução 4.675, de 03 de maio de 2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Jairo Maia” a 
Renan Faé. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.623 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a JOATAN NUNES MACHADO 

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, 
combinado com a Resolução nº 4.377, de 
01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Zacimba Gaba” a Joatan Nunes 
Machado Junior. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.624 

 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a AUDRÉYA MOTA FRANÇA 

BRAVO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 4.377, de 
01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Zacimba Gaba” a Audréya Mota 
França Bravo. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE 
CONTAS 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 
 

ATO Nº 2201 
 
 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Aplicam-se aos procedimentos 
licitatórios na modalidade pregão, deflagrados 
no âmbito desta Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, os Decretos Federais 
nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, e 10.024, de 
20 de setembro de 2019, observadas as 
alterações posteriores de tais regulamentos. 
 
§ 1º As normas veiculadas pelos Decretos 
Federais mencionados no caput deste artigo 
serão aplicadas no âmbito desta Assembleia 
Legislativa no que couber, em razão das 
especificidades institucionais. 
 
§ 2º A aplicação dos Decretos Federais 
mencionados no caput deste artigo no âmbito 
desta Assembleia Legislativa não poderá 
contrariar os ditames contidos no Ato da Mesa 
Diretora nº 1568, de 30 de novembro de 2010, 
que permanece inalterado. 
 
Art. 2º Aplica-se às contratações de serviços e à 
aquisição de bens, quando efetuadas pelo 
Sistema de Registro de Preços - SRP, no âmbito 
desta Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, o Decreto Federal nº 7.892, de 23 
de janeiro de 2013, observadas as alterações 
posteriores de tal regulamento. 
 
§ 1º As normas veiculadas pelo Decreto Federal 
mencionado no caput deste artigo serão 
aplicadas no âmbito desta Assembleia 
Legislativa no que couber, em razão das 
especificidades institucionais. 

§ 2º A aplicação do Decreto Federal 
mencionado no caput deste artigo no âmbito 
desta Assembleia Legislativa não poderá 
contrariar os ditames contidos no Ato da Mesa 
Diretora nº 1568, de 30 de novembro de 2010, 
que permanece inalterado. 
 
Art. 3º Fica revogado o Ato nº 758, de 28.05.2013. 

 
Art. 4º Este Ato em entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de outubro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 2202 
 
 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, OZIEL DA CUNHA PEREIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete do Deputado Theodorico 
Ferraço, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 193421/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de outubro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 2203 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 DESIGNAR, na foram do Artigo 52, § 1º e 
2º, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ANA CLAUDIA FERNANDES PIM, 
matrícula nº 203273, para substituir JANAINA 
DO NASCIMENTO VALOIS, matrícula nº 208303, 
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no cargo em comissão de Diretor de Finanças, 
no período de 31/10/2019 a 14/11/2019, por 
motivo de férias. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de outubro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

(*) ATO Nº 2194 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA, por Ato de seu Presidente com 
base na Resolução nº 5.915, de 19 de fevereiro 
de 2019, no uso de suas atribuições legais: 
 

 DESIGNAR o servidor efetivo 
ALEXANDRE MAGNO DE PAULA, matrícula nº 
207936, ocupante do cargo de Coordenador da 
Equipe de Suporte, com o objetivo de 
acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato 
nº 019/2019, cujo objeto é a contratação de 
empresa para suporte Técnico e Manutenção 
“on-site” de 02 (dois) anos para o parque de 
computadores, monitores e notebooks da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, em cumprimento ao art. 67 da Lei 
8.666/93, e de acordo com a indicação da 
Diretoria de Tecnologia da Informação e 
ratificação da Subdireção Geral da Secretaria, às 
fls. 709-710, do processo nº 191345, onde não 
acarretará aumento de despesa para a ALES. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção. 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 261 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

SUSPENDER e MARCAR as férias 
regulamentares do servidor abaixo relacionado: 

 
Matrícula Servidor Exercício 

Período 
marcado 

A partir de Marcar para 
Quantidade 

de dias 

207140 
IEDO 
BRUNORO 

2016 
01/10/2019 a 
30/10/2019 

24/10/2019 
28/02/2020 a 
06/03/2020 

08 (oito) 
dias 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 262 
 
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 

207149 
JORGE 
MOROSINI 
CALDEIRA 

2019 
01/09/2020 

a 
30/09/2020 

10/09/2020 
a 

09/10/2020 

30 (trinta) 
dias 

202679 

LAUDERLIZ 
GOMES 
MERCON 
FERNANDES 

2015 
18/11/2019 

a 
02/12/2019 

16/11/2020 
a 

30/11/2020 

15 (quinze) 
dias 

203954 
MARIDALVA 
SOUZA DEL 
FIUME 

2015 
04/11/2019 

a 
14/11/2019 

16/11/2020 
a 

26/11/2020 

11 (onze) 
dias 

restantes 

209286 

ROGMA 
APOLONIO 
KRAMER 
CORDEIRO 

2019 
06/01/2020 

a 
20/01/2020 

06/12/2019 
a 

20/12/2019 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 263 
 
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 

209562 

CARLOS 
AUGUSTO DE 
ALMEIDA 
NETO 

2019 
29/10/2019 

a 
12/11/2019 

18/11/2019 
a 

02/12/2019 

15 (quinze) 
dias 

207847 
FREDERICO 
BREMENKAMP 
COELHO 

2018 
31/10/2019 

a 
14/11/2019 

13/11/2019 
a 

27/11/2019 

15 (quinze) 
dias 

209265 
KARINY 
BONIFACIO DE 
OLIVEIRA 

2019 
21/10/2019 

a 
04/11/2019 

02/01/2020 
a 

16/01/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

207870 

PATRICIA 
IZABEL 
RODRIGUES 
COSTA DA 
SILVA FREIRE 

2019 
14/10/2019 

a 
12/11/2019 

27/02/2020 
a 

12/03/2020 
e de 

20/07/2020 
a 

03/08/2020 

30 (trinta) 
dias 

207865 
REGINA FRIGI 
RIGONI 
MENDONCA 

2019 
31/10/2019 

a 
14/11/2019 

24/03/2020 
a 

07/04/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

206110 
SERGIO 
MARCAL 
GOUVEIA 

2019 
01/12/2019 

a 
31/12/2019 

22/10/2019 
a 

20/11/2019 

30 (trinta) 
dias 

 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 264 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciados os 

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

MATRÍCULA SERVIDOR ART. DIA 
PERÍODO DA LICENÇA 

INÍCIO FIM 

20327201 

Bernardo 
Teteco 
Almeida do 
Valle 

129 03 23/10/2019 25/10/2019 

20940901 

Cinthya 
Acipreste 
Nascimento 
de Oliveira 

142 01 18/10/2019 18/10/2019 

20959601 

Darcy 
Marchiori 
de Paula 
Gaigher 

129 09 07/10/2019 15/10/2019 

20105701 
Dirlene 
Francisco 
Nunes 

129 01 22/10/2019 22/10/2019 

20794101 
Fabienne 
Silva Costa 

142 15 01/10/2019 15/10/2019 

20829401 
Fabio 
Ferreira 
Guedes 

129 02 15/10/2019 16/10/2019 

20829401 
Fabio 
Ferreira 
Guedes 

129 01 14/10/2019 14/10/2019 

20537405 
Frances 
Maykon de 
Oliveira 

129 02 14/10/2019 15/10/2019 

20389403 
Ilza Xavier 
Pereira 

129 02 16/10/2019 17/10/2019 

20994501 
Jeanny 
Grazielle 
Garcia 

129 03 15/10/2019 17/10/2019 

20987901 

Jose 
Manoel 
Moraes de 
Lima 

129 02 15/10/2019 16/10/2019 

20987901 

Jose 
Manoel 
Moraes de 
Lima 

129 01 21/10/2019 21/10/2019 

20791401 

Laryssa dos 
Santos 
Martins 
Carvalho 

129 01 19/09/2019 19/09/2019 

20792701 
Leonardo 
Binda do 
Nascimento 

129 01 15/10/2019 15/10/2019 

03474701 
Lilian 
Pimentel 
Caetano 

129 02 03/10/2019 04/10/2019 

20793001 
Luana 
Santana 
Franca 

129 03 16/10/2019 18/10/2019 

20115601 

Luciana 
Fabiola 
Nunes 
Borges 

129 01 30/09/2019 30/09/2019 

03534202 
Luciana 
Puppin 

129 24 07/10/2019 30/10/2019 

20409901 
Luciano 
Cirqueira 
Alves 

129 15 08/10/2019 22/10/2019 

20991701 
Mara Lucia 
Fernandes 
Alves 

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

20164201 
Monica 
Medice 
Paes 

129 01 25/10/2019 25/10/2019 

20075501 

Patricia 
Ferreguete 
de Meira 
Rangel 

129 02 25/09/2019 26/09/2019 

20073401 
Patricia 
Lima 

129 05 10/09/2019 14/09/2019 
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Pimentel 
Cristo 

20332801 
Patricia 
Ripardo 
Tonini 

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

20109001 
Paula de 
Miranda 
Portella 

129 10 30/09/2019 09/10/2019 

20109001 
Paula de 
Miranda 
Portella 

129 02 19/09/2019 20/09/2019 

20139006 

Sandra 
Mara 
Figueiredo 
Fricks 

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

20106201 
Simone 
Victor 

142 01 30/09/2019 30/09/2019 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 265 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciados os 

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

MATRÍCULA SERVIDOR ART. DIA 
PERÍODO DA LICENÇA 

INÍCIO FIM 

20969901 
Brasilicio 
Chagas das 
Neves Filho 

129 03 23/10/2019 25/10/2019 

20684903 
Bruno 
Fernandes 
Duarte 

129 01 17/10/2019 17/10/2019 

20868003 

Carlos 
Alberto 
Freitas 
Ribeiro 

129 05 18/10/2019 22/10/2019 

20911402 
Emanuelle 
Ferreira 
Almenara 

129 01 16/10/2019 16/10/2019 

20911402 
Emanuelle 
Ferreira 
Almenara 

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

20829401 
Fabio 
Ferreira 
Guedes 

129 02 17/10/2019 18/10/2019 

20964801 
Hugo 
Proliciano 
Miranda 

129 05 15/10/2019 19/10/2019 

20932902 
Joana 
Pereira 
Crizanto 

142 01 18/10/2019 18/10/2019 

20987201 
Larissa Toso 
Dttimann 
Dutra 

129 01 17/10/2019 17/10/2019 

20923001 
Marcelo de 
Aguiar 
Nunes 

142 01 17/10/2019 17/10/2019 

20683501 
Marilise 
Lisania 
Matachon 

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

20840603 
Marlon 
Carlini 
Rangel 

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

20885901 
Meroiza 
Ferreira 

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

20342205 
Regianne 
Vasconcelos 
Onofre 

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

20950901 
Renato 
Passos 
Pontini 

129 02 16/10/2019 17/10/2019 

20983401 
Sheila Alves 
de Souza 
Abreu 

142 01 24/10/2019 24/10/2019 

20831103 
Tatiany 
Santos 
Maforte 

142 02 24/10/2019 25/10/2019 

20792501 

Tiago 
Francisco 
Lacerda de 
Almeida 

129 01 13/09/2019 13/09/2019 

21000401 
Vitor Nunes 
Henriques 

129 01 15/10/2019 15/10/2019 

20124301 

Washington 
Fernando 
Maia 
Lorenzoni 

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

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 
 

RESUMO DO CONTRATO N° 001/2020 

 
A Subdireção Geral da Secretaria - Supervisão do 
Setor de Contratos e Convênios da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 
celebração do Contrato, conforme descrito 
abaixo: 
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CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 

CONTRATADA: CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO 
SOL S/A - RODOSOL. 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de disponibilização de 
acesso aos pedágios da Concessionária Rodovia 
do Sol S/A. 
 

VALOR: R$ 33.864,00 (trinta e três mil, 
oitocentos e sessenta e quatro reais). 
 

VIGÊNCIA: A vigência do CONTRATO terá início 
em 01 de janeiro de 2020 e terá duração de 12 
(doze) meses. 

PROCESSO: 191574 
 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.33 
 
ATIVIDADE: 2001. 
 
GESTOR DO CONTRATO: JORGE MOROSINI 
CALDEIRA. 
 
MATRÍCULA: 207149. 
 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 31.10.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE SEGURANÇA 
EM ECOPORANGA 

Segurança Pública: Direitos e Prioridades 

05h35 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Cultura 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai apresentar a BRS Anahí, cultivar de gergelim 
da Embrapa com o hábito de crescimento não ramificado, que facilita 
a mecanização da colheita, permite o adensamento das plantas e 
garante uma maior produtividade. A BRS Anahí é indicada para cultivo 
nas regiões Centro-Oeste e Nordeste e para os estados do Amapá, 
Roraima e Tocantins. A cultivar vem despertando a atenção de 
produtores de Canarana, MT, maior produtor nacional de gergelim. E 
também hoje na agência Embrapa de noticias você confere  as ultimas 
novidades da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros 

08h00 STJ NOTÍCIAS Veja no STJ Notícias dessa semana: STJ considera ilegal a prisão por 
descumprimento de delação premiada.  Assistência médica domiciliar 
não pode ser excluída pelos planos se saúde, sem que cada caso seja 
previamente analisado. E ainda, os cuidados com a transferência de 
veículos 

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Saúde 

09h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Finanças 

10h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE PETRÓLEO, 
GÁS E ENERGIA 

Fundo Para Redução das Desigualdades Regionais e os Impactos da 
Decisão do STF 

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

12h30 MP COM VOCÊ O Promotor de justiça Arthur Assed fala sobre o tema improbidade 
administrativa 

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

13h30 CONEXÃO ELEITORAL Dezessete inscrições foram aprovadas para o teste eletrônico de 
segurança das urnas. TSE recebe visita de parlamentares do Quênia, e 
ainda: saiba quem é obrigado a votar nas próximas eleições 

14h00 CIÊNCIA E LETRAS Violência e  Vulnerabilidade nos Desenhos Infantis 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESPIRITO SANTO 

Trabalhos do Tribunal de Contas do Espirito Santo 

18h00 COM A PALAVRA Alexandre Quintino é coronel da Polícia Militar, formado em direito e 
mestre em sociologia e direito. Ele como tem sido a atuação e as 
principais demandas das comissões permanentes que participa como 
titular: Agricultura, Justica e Segurança. Esta última é a principal 
plataforma de atuação do parlamentar que destacou as melhorias de 
efetivo e aparelhamento da Polícia Militar como um desafio constante 
de sua rotina na Assembleia.  

18h30 DEDO DE PROSA “O Breviário do Silêncio” é o oitavo livro de Anaximandro Amorim, 
terceiro de poemas. Nesta edição do programa Dedo de Prosa, o 
autor fala, entre outros temas, sobre o lugar que a poesia ocupa na 
atualidade e também sobre a Academia Espírito-Santense de Letras. 
Ele ocupa a cadeira de número 40 da instituição 

19h00 SESSÃO SOLENE (V) Homenagem ao Dia do Servidor Público 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

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

22h45 MP COM VOCÊ O Promotor de justiça Arthur Assed fala sobre o tema improbidade 
administrativa 

23h15 DEDO DE PROSA “O Breviário do Silêncio” é o oitavo livro de Anaximandro Amorim, 
terceiro de poemas. Nesta edição do programa Dedo de Prosa, o 
autor fala, entre outros temas, sobre o lugar que a poesia ocupa na 
atualidade e também sobre a Academia Espírito-Santense de Letras. 
Ele ocupa a cadeira de número 40 da instituição 

23h45 COM A PALAVRA Alexandre Quintino é coronel da Polícia Militar, formado em direito e 
mestre em sociologia e direito. Ele como tem sido a atuação e as 
principais demandas das comissões permanentes que participa como 
titular: Agricultura, Justica e Segurança. Esta última é a principal 
plataforma de atuação do parlamentar que destacou as melhorias de 
efetivo e aparelhamento da Polícia Militar como um desafio constante 
de sua rotina na Assembleia.  

 

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 

 

TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, REALIZADA EM 29 DE 
OUTUBRO DE 2019. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Bom dia a todos! 
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento.  
 Vamos pedir ao Gabriel Fraga que faça... 
Embora eu possa dispensar a leitura da ata. 
Mas, como o nosso convidado não chegou 
ainda, peço ao Gabriel para fazer a leitura da 
ata, enquanto dá tempo de o doutor Edson 
chegar.  

 
(O secretário procede à leitura 
da ata da trigésima terceira 
reunião ordinária, realizada em 
22 de outubro de 2019.) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Na verdade, anunciei antes que não 
precisava ler a ata, mas foi lida para dar tempo 
do doutor Edson chegar, nosso convidado. 
Então, vou colocar a ata em apreciação. 
 Dr. Emílio, como vota a ata?  
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Aprovada. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Doutor Hudson? 

 
 O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Voto como 
lida. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Eu acompanho. 
 Ata aprovada. 
 Pode seguir a leitura, por favor. 

 
 O SR. SECRETÁRIO lê: 

 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
Ofício n.º 1.346/2019, do excelentíssimo 
senhor promotor de Justiça de 
Itapemirim, doutor Richard Santos de 
Barros, em resposta ao Ofício CSS n.º 
579/2019, informando que os 
condutores e as ambulâncias daquele 
município estão em dia com suas 
obrigações legais para fins de exercício 
de suas funções. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Ciente. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

Ofício n.º 760/2019, da excelentíssima 
senhora promotora de Justiça de Venda 
Nova do Imigrante, doutora Adriana Dias 
Paes Ristori Cotta, em resposta ao Ofício 
CSS n.º 615/2019, encaminhando cópia 
dos documentos apresentados pelo 
município acerca da fiscalização dos 
veículos para transporte e remoção de 
pacientes, informando que os motoristas 
estão capacitados, assim como as 
ambulâncias estão de acordo com as 
normas do Código de Trânsito Brasileiro 
e demais legislações específicas. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Ciente. 
 

 O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

Ofício n.º 426/2019, da excelentíssima 
senhora promotora de Justiça do 
município de Rio Novo do Sul, doutora 
Natássia Martins Sarmento, informando 
que a Notícia Fato MPES n.º 2019-
0018.0708-45, que versa sobre a 
capacitação dos condutores de 
ambulâncias, foi arquivada, em razão de 
o município ter informado que os 
condutores são capacitados e as 
ambulâncias encontram-se 
regularizadas, em conformidade com as 
normas que regulam a matéria. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Ciente. 
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 O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
Ofício n.º 619/2019, do excelentíssimo 
senhor deputado doutor Hudson Leal, 
justificando sua ausência na reunião 
ordinária do dia 22/10/2019. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Ciente. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
Ofício n.º 256/2019, do excelentíssimo 
senhor deputado Emílio Mameri, 
justificando sua ausência na reunião 
ordinária do dia 22/10/2019. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Ciente. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS:  
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Na Ordem do Dia de hoje, nós teríamos 
a visita do doutor Edson Cláudio Pistori, 
advogado e assessor especial da Secretaria de 
Saúde do Estado, que iria discorrer sobre o tema 
Judicialização da Saúde e Fundação Estatal no 
SUS. 

O doutor Edson não chegou ainda. Nós 
vamos deliberar, então, a visita de um 
oncologista para discorrer sobre o tema Câncer 
de Pele, a pedido do deputado Dr. Emílio 
Mameri, em data a definir. 

Dr. Emílio... (Pausa) 
Não, oncologista, está aqui, o primeiro. 

(Pausa) 
 Câncer de pele. 

 O Dr. Emílio quer fazer uma retificação. 
Está em tempo ainda. 
 Um dermatologista para falar sobre 
câncer de pele, é isso? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Exatamente. O aspecto mais importante é a 
prevenção. Os oncologistas entendem muito, 
mas já numa fase do câncer já existente. É 
muito importante também esse trabalho. Mas 
nós queremos bater na tecla que o câncer de 
pele é prevenível, é passível de ser prevenido. E 
para isso o intuito é trazer um dermatologista 
que tenha uma formação na área de 
fotoproteção, principalmente, porque nós 
sabemos que o grande vilão do câncer de pele é 
o sol. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem. 
 Como vota o doutor Hudson? 
 
 O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Favorável. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Eu acompanho. 
 Fica aprovado, então. O convite fica a 
cargo, naturalmente, do Dr. Emílio Mameri, para 
convidar o colega. 
 Comunicação, a comissão estará 
recebendo em reunião extraordinária das 10h, 
daqui a pouco, portanto, no mesmo local, a 
visita do doutor Luiz Augusto Fagundes Filho, 
chefe do Núcleo de Tumores Femininos do 
Hospital Santa Rita, que irá discorrer sobre o 
tema Câncer de Mama, por solicitação do Dr. 
Emílio Mameri. 
 Às 10h. Portanto, daqui a pouco. 
 A Comissão de Saúde convida a todos 
para participarem da audiência pública para 
debater o tema Integração do Sistema Transcol 
e o Fim da Concessão do Passe Livre Municipal 
para Pessoas Vivendo com HIV-Aids, a realizar-
se no dia 30 de outubro, quarta-feira, às 15h, no 
plenário Rui Barbosa.  
 São os nossos comunicados. 
 Então nós vamos aguardar a chegada do 
doutor Edson. 
   
  (A reunião é suspensa às 
9h11min e reaberta às 9h24min) 
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 Vamos encerrar a reunião da Comissão 
de Saúde, a reunião ordinária, porque o nosso 
convidado não chegou. Doutor Edson Cláudio 
Pistori viria falar sobre Judicialização da Saúde.  
 Neste caso, então, nós vamos encerrar a 
reunião para começar, daqui a pouco, uma 
reunião extraordinária. 
 Está encerrada a reunião. 
 

(Encerra-se a reunião às 
9h24min)  

 
 

 
DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
DOS CRIMES CIBERNÉTICOS, REALIZADA EM 29 
DE OUTUBRO DE 2019. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Bom dia a todos; bom dia aos 
deputados Delegado Lorenzo Pazolini e 
Delegado Danilo Bahiense; bom dia a todos os 
servidores da Casa; bom dia também aos nossos 
convidados, delegado Brenno Andrade, Gilberto 
Sudré e o Hércules, que é o chefe de 
Investigação também da Delegacia Especializada 
em Repressão aos Crimes Cibernéticos; bom dia 
também a todos que nos assistem pela TV 
Assembleia. Esta reunião está sendo ao vivo, 
neste momento. Muito obrigado! 
 Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos desta Comissão Parlamentar de 
Inquérito. 
 Solicito à secretária que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior, ata da décima quarta 
reunião ordinária. 
 

(A senhora secretária procede à 
leitura da décima quarta reunião 
ordinária, realizada em 15 de 
outubro de 2019) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Em discussão a ata. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
 Como vota o deputado Danilo Bahiense? 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Bom dia, presidente; bom dia, deputado 
Lorenzo; bom dia, Sudré, doutor Brenno e 
Hércules; bom dia a todos; bom dia aos 
telespectadores. 
 Eu voto, presidente, pela aprovação, 
conforme lida. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Deputado Lorenzo Pazolini? 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Bom dia, senhor presidente, 
deputado Vandinho Leite; deputado Danilo 
Bahiense, nossos estimados amigos, 
companheiros aqui nesta Casa; doutor Brenno, 
da mesma forma, Gilberto e o Hércules, todos 
três com um trabalho formidável e que marcam 
aqui o nosso estado do Espírito Santo, pessoas 
que nos honram com a presença, senhor 
presidente, a quem, desde já, eu agradeço e 
estendo o meu cordial bom-dia a todos. 
 Voto pela aprovação da ata, como lida, 
presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Aprovada a ata por unanimidade. 
 Leitura do Expediente, não há 
correspondências recebidas, e também não há 
deliberações na Ordem do Dia. Então, na fase 
das Comunicações, já vamos começar, neste 
momento, o debate sobre registro de domínios, 
serviços nateados versus impasse nas 
investigações. 
 É importante este tema, questão do 
registro de domínios vinculados a endereços IPs. 
É claro que nós vamos ter que tentar fazer aqui 
uma fala mais simples possível para que 
também os nossos telespectadores possam 
entender, mas o ponto principal aí com relação 
a NAT, que é tradução Network Address 
Translation, que é uma forma de mascarar aí 
endereços IPs com endereços de rede. Isso, com 
certeza, deve dificultar, em muito, a 
identificação de autores de crimes cibernéticos. 
 Então, eu gostaria, desde já, de passar a 
palavra. Algum deputado gostaria de fazer 
alguma análise inicial sobre esse tema? (Pausa)  
 Então, passar a palavra para o delegado 
Brenno Andrade, e, é claro, com contribuições    
do Gilberto Sudré e Hércules, no decorrer da 
reunião. 
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Então, delegado doutor Brenno Andrade, 
para que possa falar um pouco, conforme eu 
disse, de uma forma bem simplificada, sobre 
esse debate sobre registo de domínios e, claro, 
os serviço nateados versus o impasse nas 
investigações, que é o tema da nossa reunião de 
hoje. 

 

O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Bom dia a todos. Bom dia, nobres 
deputados. Bom dia aos convidados aqui 
presentes. É sempre bom a gente estar aqui na 
CPI para contribuir com os trabalhos.  

Semana passada ou retrasada, eu me 
deparando sempre com esse problema que a 
gente está aqui debatendo hoje, e sabendo que 
a CPI está aí para ajudar nos objetivos comuns 
de facilitar a vida do cidadão e soluções que a 
gente pode trazer no âmbito cibernético, eu 
pensei por que não levar este tema à CPI e 
fomentar isso lá para ver se a gente consegue 
até dar uma luz nas investigações, abrir o olho 
dos responsáveis por esses registros de 
endereço IP, em relação a essa questão dos IPs 
que a gente fala que são nateados, que são IPs 
compartilhados. Porque não vai ser um 
benefício para polícia no final, vai ser um 
benefício revertido para a população que vai ter 
o crime investigado e solucionado de uma forma 
técnica, objetiva. 

O colega Gilberto já disse que trouxe 
uma pequena apresentação. Vou fazer uma 
introdução inicial e passar a palavra a ele, mas, 
de forma simples para que todos possam 
entender, até eu mesmo não sou técnico, eu 
atuo na delegacia, mas não sou técnico, então, a 
gente pode iniciar da seguinte maneira, o 
endereço IP é todo número atribuído a um 
dispositivo que se conecta à internet ou em 
rede, de uma forma bem singela falando. Então, 
o que isso quer dizer? O meu telefone celular, 
ao conectar com a internet, a ele é atribuído o 
endereço IP, protocolo de internet. O 
computador em casa, quando conectado à 
internet, também é atribuído endereço IP. 
Qualquer dispositivo, até uma impressora em 
rede também, a ele é atribuído endereço IP. 

O endereço IP, inicialmente, 
implementado era chamado de IPv4. Com o 
decorrer do tempo, esse número se tornou 
finito, da mesma forma que a gente pode fazer 
uma analogia aos números de telefones 

celulares, que teve a necessidade de ser 
implantado o nono dígito porque os números 
acabaram. Então, o que acontece? Em função da 
necessidade de novos números, de novos 
endereços IPs, foi implementado o IPv6, que 
comporta até, dizem, dezenas de anos para 
frente, milhares de anos. Ele não vai acabar 
porque há várias possibilidades de endereço 
IPv6 que cada dispositivo pode ter, digamos 
assim. 

Então, em função da mudança do IPv4 
para o IPv6, durante essa transição, foi 
possibilitado o nateamento do IPv4. O que é 
isso? Uma operadora de telefonia, por exemplo, 
tipo a Vivo, vamos supor, ela pode pegar um 
endereço IP e atribuir a vários usuários. Assim, 
às vezes, até a milhares de usuários. E aí, qual é 
a dificuldade na investigação? A dificuldade na 
investigação é que quando a gente solicita qual 
o IP atribuído àquela pessoa, eles falam: Olha, 
esse IP é nateado e utilizado por dez mil 
pessoas. Então, fica impossível conseguir 
investigar dez mil pessoas se eu não tiver, 
inicialmente, uma relação de quem seria o autor 
do crime, se eu estiver no escuro. Se eu tiver um 
indicativo de quem é o autor, eu até consigo 
comparar se o nome daquela pessoa está 
naquela lista e fazer ali a investigação com 
outros elementos, mas se eu estiver no escuro, 
eu não consigo. 

Então, essa é a dificuldade, de 
implementação do IPv6, que não foi 
devidamente implementado. E outra dificuldade 
ainda é a falta do armazenamento da porta 
lógica de acesso. O que é isso? O problema nem 
é o endereço ser nateado, o IP ser nateado, dez 
mil pessoas utilizando o mesmo IP, o problema 
é que, a partir do momento que a porta lógica 
de acesso não é armazenada, não individualiza, 

ela não mostra para mim a porta lógica 
individualizada, de forma individualizada, e eu 
não consigo individualizar a pessoa. E os 
provedores de conexão não estão fazendo 
esse armazenamento, e até descumprindo o 
Marco Civil da Internet, porque em função 
dessa falta de armazenamento, não consigo 
individualizar o responsável por aquela 
conexão. O responsável por quem utilizou 
aquele dispositivo, aquele endereço IP.  
 Então, a gente tem dois problemas aqui 
no caso, resumindo tudo. A necessidade de 
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implementação do IPv6, e isso não está sendo 
cobrado pelas autoridades. A Anatel tem essa 
transição, mas não tem uma cobrança efetiva de 
um prazo para implementação do IPv6. E 
também a falta de armazenamento da porta 
lógica. Se a porta lógica de acesso fosse 
armazenada, a gente conseguiria manter o IP 
nateado, a utilização do IPv4 antigo, mas a 
gente conseguiria individualizar a conduta.  
 Então acho que é mais ou menos isso o 
início da discussão. Espero que tenha ficado 
claro. Acho que é técnico, mas a gente tentou 
passar aqui de uma forma simples e rápida, de 
uma forma mais objetiva possível. 
 Vou passar aqui a palavra ao Gilberto. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Pedir ao Hércules. Pode usar o 
microfone, Hércules. Fique à vontade! 
 
 O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Em relação ao registro .br também, ele 
quer fazer uma... 
 
 O SR. HÉRCULES DE NADAI ARANDA - 
Em relação ao registro de domínios: .com.br, 
que é regulado pelo Registro.br, uma entidade 
ligada ao NIC. O problema da investigação é que 
é um ato declaratório. Você registrar hoje um 
registro, um site, digamos assim, um domínio, 
um site .com.br é um ato declaratório. Você 
preenche o formulário que você quiser, o nome 
que você quiser, o documento que você quiser, 
porém o único dado técnico específico para 
investigação é o registro do IP de conexão desse 
ato, desse envio de formulário numa data 
específica. 
 

 O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Quando a pessoa faz o registro no site, é 
armazenado o endereço IP do registro dela no 
site. 
 

 O SR. HÉRCULES DE NADAI ARANDA - 
Porém, como o site domínio pode ser muito 
antigo, essa informação, simplesmente 
passados três, quatro anos, já não é mais útil à 
investigação, por quê? Porque as operadoras de 
internet, de conexão de internet, registram até, 
no máximo, três anos, mas pela lei, um ano. 
 Então, deve ser atrelado ao formulário-
registro do site ou via uma certificação digital, 

que pode ser uma solução viável daquele 
indivíduo ou cidadão que quer registrar um site, 
ou que sejam também enviados documentos 
comprobatórios, para que seja confirmada a 
identidade desse cidadão que quer registrar um 
site. 
 
 O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - É uma, entre aspas, burocracia a mais 
que a pessoa tem ao registrar, mas, 
infelizmente, é necessário, porque não vai evitar 
cem por cento - nada é cem por cento -, mas 
minimiza o cara que quer registrar um site para 
cometer um crime cibernético. O cara ter que 
enviar um comprovante de residência ou ter 
que enviar uma foto do documento, enfim, a 
gente entende que é um trabalho a mais, mas 
necessário, porque, no final das contas, é 
revertido sempre para a população. A 
população tem que entender isso. A pessoa, às 
vezes, reclama: Ah, não tenho a facilidade. Mas, 
às vezes, na facilidade, as pessoas que são mal-
intencionadas se aproveitam, e a gente vê isso 
diariamente na delegacia para o cometimento 
desses tipos de delitos. 
 Então, acho que também é uma 
discussão interessante a CPI levar. A gente 
começar a fomentar isso até em nível de a gente 
conseguir levar isso para fora do estado, porque 
seria... (Pausa) benéfico para todos e também 
não vejo, a nível nacional, uma discussão dessas 
em que são cobradas efetivamente essas 
soluções que estamos aqui pleiteando, 
discutindo. 
 Vou passar a palavra para o Gilberto 
agora, aqui. Ele vai explicar de forma didática 
ali. 
 Bom dia a todos. Estamos à disposição. 

 
 O SR. GILBERTO SUDRÉ - Bom dia a 
todos. Obrigado pelo convite, mais uma vez. 
Saúdo os deputados da Mesa. Agradeço o 
convite. Mais uma vez estar aqui é um prazer e 
estou à disposição sempre. 
 Preparei um rápido, com alguns slides, 
para falar, talvez de uma forma um pouco mais 
didática, qual a dificuldade que está 
acontecendo em relação a isto. 

 
  (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
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 A internet, basicamente, é divida em três 
partes. Uma parte que é a parte de borda, onde 
os usuários são conectados. Tem a rede de 
acesso, onde estão os provedores, então, tem lá 
aquelas empresas que nos fornecem acesso, 
tipo Claro, Vivo, OI. E tem os provedores 
mundiais, que é o núcleo que faz parte daquela 
nuvem que está no meio, no centro do desenho. 
 Cada dispositivo, como o delegado 
doutor Brenno comentou, quando se conecta à 
internet, ele ganha um endereço IP. É um 
endereço único. Durante aquele período que 
está conectado, ele fica com esse endereço 
único sob posse dele. Esse IP identifica o 
terminal, o computador, o celular. E esse IP é 
um número mundial, e tem... é distribuído por 
faixas. Então, cada faixa, cada país tem uma 
faixa, e cada provedor tem uma faixa de 
endereços IPs, também.  

O Marco Civil da Internet, ele diz lá que o 
endereço IP, a definição, é o código atribuído a 
um terminal de uma rede para permitir sua 
identificação, seguindo parâmetros 
internacionais, que é definido por essas faixas 
de endereço IP.  

E, aí, qual a importância? Na verdade, 
aqui é uma declaração do STJ que diz que o 
provedor de conteúdo registra o número de 
endereço IP dos computadores para 
cadastramento, e aí mantém um meio 
razoavelmente eficiente de rastreamento dos 
usuários. Basicamente, a importância é: Eu 
tendo endereço IP, teoricamente eu saberia qual 
é o terminal que fez alguma ação na internet. 
Então, essa é que é a ideia. 

O endereço IPv4, ele tem quatro bytes. 
Então, por exemplo: 192.168.111. E permite 
quatro bilhões e alguma coisa de endereço. O 
que acontece é que esses endereços, eles 
terminaram, não é? Tem o próximo slide. Aí 
tem como identificar. 

Então, está ali. Eu tenho o endereço IP, 
que é do terminal. Eu tenho um provedor de 
acesso, que tem uma faixa de IPs, e dá um dos 
IPs, dessa faixa do provedor, por exemplo, a 
Claro, né? O provedor de acesso é a Claro, 
quando eu ligo o meu celular na rede 3G ou 
4G, meu celular ganha um endereço IP. E, aí, 
quando eu faço alguma coisa, por exemplo, lá 
no Facebook, o Facebook armazena o 
endereço IP do terminal que eu fiz. Então, esse 

é o funcionamento normal da internet, nesse 
caso. 

O registro de conexão, o provedor de 
acesso, ele tem que guardar um endereço IP, 
data e hora, durante até um ano. E o provedor 
de acesso, o provedor de conexão, na verdade, 
tem o servidor de produtos e serviços, tipo 
Facebook e Terra, guarda data e hora, e o IP que 
fez alguma coisa. Tipo: postou uma foto na 
internet, curtiu uma foto. E o registro de acesso 
que guarda o IP e quem fez, quem estava 
usando aquele IP naquela data, hora, minuto e 
segundo. 

Então, voltando, né? Enquanto eu faço 
alguma coisa na internet, o Facebook sabe o 
endereço IP. Depois, perguntando ao Facebook 
o endereço IP, eu consigo saber, através do 
provedor, quem estava usando aquele endereço 
IP naquele dia, hora, minuto e segundo. O que 
acontece, aí o próximo slide, esse é um gráfico 
de alocação de endereços IP do mundo.  

Veja que o endereço IPv4 acabou, 
teoricamente, depois 2015. Então, a partir 2016, 
a gente não tinha mais endereços IPs 
disponíveis no mundo. E, aí, tinha um problema: 
como é que eu coloco novos terminais na rede, 
se eu não tenho o endereço IP novo, em relação 
a isso? Foi chamado, inclusive, de #IPcalipse. Ou 
seja, o Apocalipse do IP. Foi o termo que 
utilizado. Então, foi criado, nesse caso, o IPv6, 
que tem, como tamanho de endereço, dezesseis 
bytes. E, aí, tem aquele pequeno número no 
final, ali, ó, que é o número de endereços IPs 
possíveis do IPv6. Alguma coisa em torno de 
cinco milhões de endereços IPs por metro 
quadrado da Terra. É alguma coisa que, talvez, 
dure alguns anos, nessa situação.  

E aí, como a transição para o IPv6 está 
demorando bastante, né? Porque tem uma série 
de entraves técnicos. Inclusive, eu tenho que 
trocar equipamentos na ponta, nos usuários. 

Foram utilizadas algumas alternativas, para 
economizar endereço IP, e uma delas é o NAT, 
que é usar um único endereço IPv4 para vários 
usuários.  

Então, o exemplo seria esse aqui. Eu 
tenho vários endereços IPs, de vários 
terminais, computadores, celulares. E o 
provedor de acesso, ele vai dar endereços IPs 
para esses terminais, que são IPs 
teoricamente chamados de inválidos, não 
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navegam na internet. E o provedor de acesso 
vai ter uma conexão com a internet, através de 
um único endereço IP só. E, aí, como é que o 
provedor de acesso, ele individualiza os acessos 
dos terminais? Através de uma porta. Então, 
através de um número. Então, ou seja, para 
cada IP interno, ele tem uma porta externa, que 
ele faz a associação entre o IP interno, porta 
externa. E, aí, consegue, no retorno da resposta, 
entregar a mensagem correta para o terminal 
que solicitou aquela informação. 

Mas o problema é que o Facebook, lá na 
ponta, ele recebe apenas o IP. Então, o 
Facebook, ele não sabe, né, exatamente qual é 
o IP, exatamente, do usuário que fez a 
requisição, ou que fez a postagem nesse ponto.  

Então, nesse caso... E o provedor, na 
verdade, o Marco Civil não fala da porta. Né? O 
Marco Civil fala só de endereço IP. Teria que ter 
uma alteração, talvez um outro tipo de 
requisição ou de solicitação ao provedor para 
que ele armazenasse, além do IP interno, a 
porta. E, também, isso é necessário ao 
Facebook, também. Porque eu guardar só o IP 
do Facebook, também não adianta. Porque, se 
eu vou identificar, por exemplo, alguém que fez 
um post numa foto no Facebook: se o Facebook 
tem apenas do IP, quando eu voltar até o 
provedor de acesso, eu também não vou saber 
quem foi a pessoa.  
 Então, tem que armazenar. Quem tem 
que armazenar IP e porta? O provedor que 
cedeu a porta ao usuário e também os 
provedores de serviço, no caso, o Facebook, o 
Terra, e todos os outros provedores também. Aí 
eu consigo ter essa identificação do usuário em 
todo o caminho. Essa e a situação.  
 

 O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Só te interrompendo, aproveitando o 
adendo no meio. Embora o marco civil da 
internet não estipule que a porta lógica deve ser 
armazenada, a gente consegue fundamentar na 
própria lei ali, de outros meios, que é a 
possibilidade de individualização de conduta.  

Então, há decisões judiciais que falam 
que a porta lógica deve ser sim armazenada, 
independente de constar de forma expressa na 
lei, porque ela vai me permitir individualizar o 
usuário naquele momento, naquela data, dia, 
hora, segundo. Então, embora não seja de 
forma expressa, tem essa possibilidade legal. 

 Também o seguinte: o Facebook hoje 
não armazena porta lógica, porque ele não é 
enviado pelos provedores de conexão, mas, a 
partir do momento, acredito eu, que os 
provedores de conexão informem o endereço IP 
e a porta lógica, o Facebook vai armazenar, mas 
é necessário deixar isso claro.  
 
 O SR. GILBERTO SUDRÉ - O Facebook 
recebe pela porta.  
 

O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Ele recebe? 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - O Facebook 

recebe. O tráfego que sai do provedor e vai até 
o Facebook vai porta IP, só que ele não 
armazena. 

 
O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 

SILVA - Não armazena, né? 
 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Sim.  

 
O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 

SILVA - Então a regulamentação mesmo, através 
da lei. 
 

O SR. GILBERTO SUDRÉ - Isso.  
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Só para... Já algum tempo fora... 

 

O SR. GILBERTO SUDRÉ - Eu terminei. É o 
último slide. 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Não. Pode deixar esse aí. Até por conta 
de algumas dúvidas, até por causa de algum 
tempo fora do mercado, que é minha origem, 
mas as empresas tinham muito essa prática 
mesmo alguns anos atrás. Colocam lá um 
firewall, geralmente com um IP ou um conjunto 
mínimo de IPs, e todas as outras máquinas para 
dentro da empresa saem por esse IP. 

 

O SR. GILBERTO SUDRÉ - Isso. 
Exatamente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - As empresas utilizam muito esse 
mecanismo. Uma porta lógica que você está 
falando é essa parte interna. É isso? 
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O SR. GILBERTO SUDRÉ - Isso.  
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Para saber de onde está indo até esse 
roteador. Dando um exemplo como se fosse 
uma empresa. 
 

O SR. GILBERTO SUDRÉ - Vamos 
imaginar assim: tem uma máquina interna que 
tem um IP, que é inválido, quando ele vai... 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Com número interno...  
 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Com número 

interno. 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Que isso que é o lógico.   
 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Quando ele vai 

sair, vai sair com um único IP só, na parte 
externa. E associado, junto à transmissão do IP, 
vai uma porta lógica que é um dado adicional 
que identifica aquele tráfego daquele usuário 
especificamente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Mas essa porta lógica seria esse tráfego 
contando desde o início, desde a parte interna 
da rede. É isso? 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Não. Ele só do 

provedor para fora. Seria internamente. Até tem 
um porta lógica interna, mas ela é 
desconsiderada. Na verdade, a porta lógica sai 
do acesso externo do provedor. 

Vou dar um exemplo até melhor: a gente 
tem modens, em casa, de banda larga.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Por isso você está falando que tem que 
ir depois pelo horário, pelo segundo, tal, tal, tal, 
para identificar de onde é a origem. É isso? 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Isso. Vamos 

imaginar o seguinte: o nosso modem de casa de 
banda larga. Eu tenho vários computadores, 
celulares, dentro da minha casa, e tenho o 
modem que sai para o meu provedor, da Net, 
por exemplo. Internamente, todos os meus 

dispositivos da minha rede interna tem um IP 
que é um IP inválido. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Inválido. Só para interno.  
 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - E 

externamente, da parte de fora do modem 
conectado no provedor, tenho um IP só. Todo o 
tráfego da minha casa sai da internet por esse 
IP.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Por esse IP. Ok. Fechou.  
 

O SR. GILBERTO SUDRÉ - E cada um dos 
IPs internos que eu tenho vai sair pelo mesmo IP 
da rede externa por uma porta lógica diferente, 
na parte externa do modem. Então, ou seja, 
todo o tráfego da minha casa, na verdade, vai 
ser visto pela internet por um IP só, só que por 
várias portas diferentes. Cada porta é de um 
dispositivo interno.   

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - De acordo com o dispositivo. 
 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Exatamente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - É isso que estou querendo dizer. Então é 
isso mesmo.  

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - É isso mesmo.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Ok.  
Agora, o que está me chamando um 

pouco a atenção, das tecnologias existentes, 
esses provedores não conseguem fazer 
mecanismos de identificar essa origem através 
de logs, entre outros ou eles simplesmente 
respondem?  

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - É porque ele 

não guardou. Como o marco civil basicamente 
fala só de IP, ele só guarda no log que aquele 
usuário usou aquele IP, mas que aquele IP foi 
utilizado por dezenas de outros usuários. Então 
ele não tem informação da porta também, a 
porta que saiu, a externa. 
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O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Foi o problema que a gente teve com as 
operadoras de telefonia no início, em relação 
aos dados cadastrais, portais. Sendo bem 
sincero, como eu sou, a operadora e o provedor 
de conexão não vão ganhar dinheiro com isso. 
Isso daí é uma implementação que ela vai ter 
que fazer.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - A tecnologia que ela vai ter que...   
 
O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 

SILVA - Ela vai ter que despender dinheiro. Vai 
ter que gastar.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Vai ter custo para... 
 

O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Curiosamente, eu tenho um colega da 
academia que tem uma empresa provedora de 
conexão aqui no estado. E teve um certo caso 
que a gente solicitou a ele o endereço IP, caiu 
na empresa dele os dados cadastrais daquela 
pessoa, relacionados àquele endereço IP. Ele 
informou que o IP era nateado.  

Expliquei para ele a situação de ser um 
crime de pedofilia, etc. e tal, ele é pai também, 
falou: Pô, me sinto mal por não conseguir passar 
para você, autoridade, informação necessária 
para identificar o criminoso. Eu vou implementar 
isso na minha empresa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ele não tinha tecnologia para isso ainda. 
 
 O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - É. Aí eu perguntei para ele: é difícil? Ele 
falou: Não. Na verdade, vou ter que fazer um... 
Ele me falou de forma rápida e objetiva 
também. Vou ter que fazer uma implementação 
na minha empresa, mas basicamente é 
reprogramar o sistema lá dentro, os servidores, 
para fornecer essa informação.  
 Então, no caso dele, que ele me 
informou, ele não teria que adquirir isso. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Era só configuração. Depende muito da 
ferramenta. Não é isso, Sudré? 

 O SR. GILBERTO SUDRÉ - É. Basicamente, 
na hora que ele registra o log de tráfego, ele 
está registrando só o IP. Ele deveria registrar 
também o IP e a porta.  
 Na verdade, numa reprogramação... 
 

 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - E geralmente precisa aumentar a 
máquina porque armazenamento, mais disco, 
mais processamento e por aí vai. 
 

 O SR. GILBERTO SUDRÉ - Isso. 
Armazenamento, mais disco também. Isso. 
 

 O SR. HÉRCULES DE NADAI ARANDA - 
Basicamente é isso. Uma reconfiguração dos 
servidores, dos equipamentos que ele tem. 
Depende de cada modelo. Tem alguns que você 
tem que fazer upgrade de outro aplicativo 
associado, no outro você tem que criar uma 
regra para registrar a porta lógica. Isso vai 
aumentar o tamanho do log, um pouco do 
armazenamento e modificar as configurações 
deles de rede, essas coisas, mas, em tese, é 
possível que não precise de tanto investimento 
assim, isso no IPv4. Diferente do IPv6. 
 

 O SR. GILBERTO SUDRÉ - O IPv6 não 
NAT. Quando for implementado o IPv6 
completamente, essa função de NAT acaba. Pela 
quantidade grande de endereços...  
  

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Não é necessário. 
 

 O SR. GILBERTO SUDRÉ - ... não é 
necessário mais. Então, não existe NAT mais no 
IPv6.  
 Mas o problema do IPv6 realmente é que 
precisa de investimento grande de 
equipamentos, trocas. Aí sim é um impacto 
grande para os provedores. 
 

 O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Mas, deputado, essas empresas estão 
prestando serviço. Elas deveriam ter um prazo 
de implementação. Pelo o que pesquisei, não há 
esse prazo. 
 

 O SR. GILBERTO SUDRÉ - Não tem. 
 

 O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Então, não implementa, se não tem um 
prazo, para que vai implementar? 
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 O SR. HÉRCULES DE NADAI ARANDA - 
Exatamente. 
 
 O SR. GILBERTO SUDRÉ - Hoje, o núcleo 
da internet já é praticamente todo em IPv6, mas 
a borda, que é o que chega até a nossa casa, 
ainda é toda em IPv4. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ok.  
 Gostaria de abrir... 
 
 O SR. HÉRCULES DE NADAI ARANDA - E 
é a grande maioria. Para a gente que recebe 
várias respostas oficiais, a grande maioria são 
empresas nateadas. Isso é um problema grave 
para investigação porque a gente não consegue 
individualizar.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Acredito eu que, para que a gente possa 
continuar esse debate com resolutividade, seja 
necessário marcar uma reunião posterior 
convidando aqui a Prodest, mas, principalmente 
convocando provedores como Vivo, Net e Claro, 
que é onde estão a maioria dos dispositivos 
conectados. Convocar um representante da 
Anatel e do Registro BR, que é o núcleo de 
informação e coordenação do Ponto BR, que é 
onde, na verdade, se registram os domínios.  
 Se quiser o domínio 
delegadopazolini.com.br, é necessário... Já está 
pago? (Pausa) 
 É necessário registrar no Registro.br. 
 Então, acho que podem ser pontos 
importantes, mas gostaria também de abrir 
aqui. Os deputados que quiserem se manifestar 
sobre esse tema.  
 Deputado Lorenzo. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Acompanhei atentamente as 
explanações e me parece que o ponto nodal, 
apesar e a despeito da informação que o doutor 
Brenno trouxe, sobre uma interpretação que 
conduza a necessidade de registro da porta 
lógica, me parece que o ideal seria 
expressamente o Marco Civil prever a 
necessidade do armazenamento da porta lógica.  

Porque a partir do momento em que 
houver essa requisição e, claro, uma previsão 

com uma sanção pecuniária ou uma sanção 
administrativa, para que aquele provedor que 
não o fizesse, tivesse, de fato, que responder a 
um processo administrativo ou, no mínimo, ser 
advertido num primeiro momento, para que se 
adequasse às regras.  

Então, claro que há uma interpretação a 
esse favor, doutor Brenno deixou claro, mas 
acho que o principal é a alteração do Marco 
Civil, da 12.594, para que pudéssemos, então, 
ter essa previsão expressa na lei, essa exigência 
de registro da porta. Até a implementação do 
IPv6, que também, infelizmente, não tem uma 
data limite. 
 Então, se não houver uma data limite 
também para o IPv6, acho que 
espontaneamente dificilmente as empresas vão 
se adequar. Haveria de existir, também, e há 
uma necessidade premente de que haja uma 
previsão ainda que seja um prazo obviamente 
para a adequação, esse prazo deve existir, uma 
vacatio legis ou um prazo razoável, mas o que 
nós não podemos é simplesmente dizer: olha, 
ele deve ser implementado, o IPv6... Mas 
quando? Não, é? Porque aí, com o IPv6 nós 
vamos solucionar, porque o acesso não vai se 
dar mais através da porta, através do nateado e 
você vai ter o número suficiente para atender a 
toda a coletividade. 

Concomitantemente a isso, nós temos 
também a questão do registro meramente 
declaratório, que precisa ser revisto. O registro 
não pode ser um ato meramente declaratório. 
Tem que haver um mínimo de confrontação, 
pelo menos, das informações, que seja uma 
necessidade do endereço ou uma foto ou um 
documento de identificação oficial, algo que 
conduza, pelo menos, a uma confrontação, para 
quem estiver do outro lado saber o seguinte: 
olha, minimamente ficaram registradas as 
informações. Ou seja, aqui ela pode ser 
encontrada. 

Porque da maneira que é feito hoje, o 
procedimento é feito, na verdade, é muito fácil, 
né? Quem está de má-fé, já presume e vai, 
quem está de má-fé e que já age de má-fé, 
obviamente vai declarar informações 
inverídicas, não fidedignas, já prevendo a 
prática criminosa, porque ele precisa de um 
escudo que ele acredita, né? A omissão e o 
escudo da sua identidade, vamos dizer, manter 

Identificador: 340034003300310031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



90 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 31 de outubro de 2019 

 

sob sigilo, o anonimato. No caso, aqui, não ser 
descoberto, que é o seu objetivo, o objetivo do 
criminoso. 

E, obviamente, que ele vai declarar, 
falsamente, os seus dados e aí se torna muito 
mais difícil a investigação e a impunidade 
infelizmente ainda se registra. Mas eu acho que 
esses dois pontos são principais. Primeiro, a 
questão do registro não ser um ato meramente 
declaratório, ter uma mínima confrontação de 
dados, uma verificação preliminar, pelo menos, 
de algumas informações e a necessidade de 
identificação. E, o segundo, é a questão do 
armazenamento da porta lógica até a 
implementação do IPv6. 

Essas são as considerações que nós 
trazemos, presidente. Eu agradeço aí a 
oportunidade. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - São coisas que vão precisar andar 
simultaneamente, né? Não vai ser com um 
estalo de dedo que vai se iniciar os serviços do 
IPv6. Tem muita coisa envolvida, inclusive de 
hardware, né? 

Então, eu acho que esse paralelo poderia 
ser, deputado Lorenzo, convocando aqui 
empresas como Vivo, NET e Claro, discutindo, 
exatamente, os dois pontos, né? Muito 
provavelmente, e aí acho que o Gilberto tem 
essa informação com mais detalhes, mas, muito 
provavelmente, essa parte central dos 
provedores já estão... 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Exatamente, já. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Já estão preparadas. 
 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Isso. 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Para o IPv6, né? 
 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Alguns 

provedores, inclusive, se me permite, deputado, 
já estão distribuindo o IPv6 até a ponta. Por 
exemplo, eu sou cliente da NET, na minha casa, 
desde o ano passado, e eles trocaram o 
roteador e eu já recebo, na minha casa, o IPv6 e 
o IPv4. 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - O IPv6. 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Já, na minha 

casa. Então, já tenho os dois endereços. Mas é 
um provedor apenas. Outros provedores... 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Ainda não.  
 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Não tem essa 

situação. 
  
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Eh, talvez, só os maiores, não é? 
 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Isso. 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Muito provavelmente. 
Então, assim, é um passo a passo. Como 

na discussão do Marco Civil não foi colocado 
data, aí que vai ter que ser uma discussão mais 
ampla, realmente, sobre isso. 

E vejo que, chamando essas grandes 
empresas para o debate, pode ser que a gente 
consiga avançar. No caso, por exemplo, de uma 
discussão ampla com essas empresas, como foi 
com o pessoal dos motoristas de aplicativos, a 
gente conseguiu avançar em alguns pontos. 

 
O SR. HÉRCULES DE NADAI ARANDA - 

No caso do IPv4, que não vai depender de 
muitos custos, né? De hardware... 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Não, eh, é isso, é por isso que estou 
falando, tem que ser um debate paralelo. 

 

O SR. HÉRCULES DE NADAI ARANDA - Eu 
acredito que com a entidade Anatel, junto com 
o registro, talvez uma resolução da Anatel, 
porque eles têm grupos de discussões, né? 
Pública, sobre isso e tem até PDF sobre isso. Até 
porque eles liberaram o uso do IPv4. 

Talvez uma discussão ampla possa, de 
alguma forma, vincular essas empresas para que 
implementem, a nível de softwares e de 
registros, atribuição, alocação e registro da 
porta lógica, porque aí vai suprir, até a 
implementação do IPv6, pelo menos, um 
período muito bom para as polícias do Brasil. 
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O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Eu acho um tema muito interessante, 
porque, até para a gente aqui, é um 
pioneirismo, porque, a nível de Brasil, e eu falo 
até em relação as outras polícias, eu acho muito 
incipiente, ainda. É um tema que as pessoas não 
cobram e que, na ponta, no final, vai fazer uma 
diferença gigantesca. Até nos casos de pedofilia, 
por exemplo, entendeu? A gente já pegou casos 
em que a gente não conseguiu identificar o 
responsável por cometer uma pedofilia pela 
internet porque o IP era nateado. Aí está lá, dez, 
vinte, trinta mil pessoas utilizando o mesmo IP. 
Então, acho que é uma discussão muito válida, e 
trazendo os representantes das empresas aqui a 
gente consegue seguir, igual foi com a Uber e a 
99. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, o que 
acontece? Fica claro aqui que o nateamento 
surgiu como uma solução para atender as 
empresas, dentro daquele contexto, o 
exaurimento dos números, daquele quadro do 
cenário existente até então, e foi uma solução 
para atender as empresas, obviamente para não 
paralisar o mercado. É lógico. Mas hoje nós já 
evoluímos. Então, se nós temos o IPv6 à 
disposição, que permite e traz muito mais 
segurança, traz eficácia, traz resolutividade para 
as investigações e facilitação de identificação de 
potenciais ou eventuais criminosos, nada mais 
justo que agora nós efetuemos a transição do 
IPv4 para o IPv6 e, obviamente, acho que como 
conclusão lógica, a diminuição do nateamento, 
para que tenhamos mais segurança. O 
nateamento hoje se faz necessário? Não mais. 
Da forma como era antigamente com certeza 
não porque hoje você tem já um rol disponível 
que atende a todos, diferentemente do IPv4. 

Então, assim, o que temos que fazer? 
Fomentar esse debate, trazer essas empresas 
aqui e tentar estabelecer um cronograma 
mínimo, verificar a boa vontade, se existe ou 
não, para que possamos caminhar e evoluir 
nesse sentido. 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ok. Então, gostaria de colocar.... (Pausa) 

Gilberto Sudré. 
 

O SR. GILBERTO SUDRÉ - Só 
complementando, me parece, assim, que a 

parte de implantação do IPv6 é uma parte mais 
complicada porque demanda investimentos 
pesados de equipamentos, configurações. Mas a 
parte de alteração do log para registro da porta 
é uma coisa muito mais simples. Então, se a 
gente começasse, talvez, a abordar essa 
situação pela linha de que precisamos ter log 
das portas, já resolve grande parte do problema. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Ok. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Porque, na verdade, essa 
informação... 

 
O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 

SILVA - Até a receptividade seria melhor pelas 
empresas. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Para iniciar, isso, 
gradativamente. 

Porque, na verdade, essa informação da 
porta ele tem. Ela só não fica armazenada. 
Então, ela está disponível naquele momento, 
espontaneamente. Não? 

 
O SR. HÉRCULES DE NADAI ARANDA - 

Não, não. Às vezes eles não habilitaram no log... 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Não, se não tiver habilitado... 

 

O SR. HÉRCULES DE NADAI ARANDA - 
Tem que habilitar no servidor. Aí começa a ter. 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - É permanente possível, só que eles não 
fazem. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Aí começa a armazenar. 

 

O SR. HÉRCULES DE NADAI ARANDA - 
Eles não fazem isso porque, de regra, o servidor 
não está habilitado. 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Eles têm essa 

informação, é só ele armazenar. 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - É isso aí. 
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O SR. HÉRCULES DE NADAI ARANDA - É 
isso aí, habilitar no log. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

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

dia, presidente, deputado Vandinho, deputado 
Lorenzo, deputado Danilo Bahiense, Hércules, 
doutor Brenno, Gilberto Sudré, nossos 
assessores aqui na Assembleia Legislativa. 

Eu estava assistindo lá no gabinete, 
incialmente, aí um assessor meu me fez uma 
pergunta e eu quero trazer à baila aqui para 
conhecimento de todos. No caso daquelas 
mentes criminosas que usam a rede privada 
virtual, vai ter mais dificuldade com o IPv6? 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Na verdade 

não. Na verdade, continua com o mesmo tipo 
de dificuldade. A VPN, a rede privada virtual, o 
que ela tem é uma criptografia dos dados na 
origem. Então, o dado passa pela internet de 
forma criptografada. Aí, na verdade, tanto o 
IPv6 quanto o IPv4, quem estiver monitorando o 
tráfego, tentando monitorar o tráfego, não vai 
conseguir. Então, a diferença não é... Não tem 
diferença nenhuma. 

Se me permitem, deputados, fazer uma 
outra consideração aqui, em relação ao IPv6 e 
ao IPv4. Hoje, o NAT não é de todo ruim. Por 
quê? Quando eu tenho um NAT na ponta, por 
exemplo, em casa, no meu modem, o NAT, de 
certa forma, protege a minha rede interna 
porque se alguém tentar... 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - A gente sempre teve o NAT. A gente 
utilizava isso na configuração de firewalls no 
passado. Deve ser até hoje assim. 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Exatamente. 

Então, o NAT protege a minha rede interna. 
Quando eu passar para o IPv6, vou ter outro 
problema, que é: as máquinas internas da 
minha casa, todas as minhas máquinas, vão ter 
visibilidade no mundo externo. Então, hoje, o 
NAT é ruim nesse ponto de não ter o log da 
porta, mas, por outro lado, ele protege minha 
rede interna. Quando eu não tiver mais NAT 
nem IPv6, a minha máquina... Por exemplo, vou 

conseguir enxergar, teoricamente, a impressora 
do meu vizinho. Então, imagina como isso pode 
causar um problema gravíssimo de segurança, 
não é? Tem que se analisar também essa outra 
questão, no caso de esclarecimento aos 
usuários de que agora, com o IPv6, a máquina 
dele vai estar exposta à rede, todas as máquinas 
internas. Então, a smart TV dele, o home theater 
que está ligado na internet com o IPv6.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Não vai ser possível fazer o NAT no 
IPv6?  
  
 O SR. GILBERTO SUDRÉ - Na verdade, o 
usuário teria que ter um dispositivo para fazer o 
firewall.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Entendi, ok, fechou, fechou. Porque aí o 
firewall faz o NAT, a conversão. 
 
 O SR. GILBERTO SUDRÉ - Mas nem todo 
mundo vai ter isso. Por isso que falta um 
esclarecimento ao usuário também dessa 
situação. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ok, fechou. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Existe uma forma de os organismos policiais 
chegarem até esse criminoso que está usando o 
VPN? 
 
 O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Hoje é bastante difícil. Não só para o 
estado do Espírito Santo, o Brasil, mas para o 
mundo. Mas a gente verifica hoje que são casos 
que acontecem em uma forma excepcional. 
Inclusive, a gente nem trata muito do tema para 
não dar a lebre para o bandido, entendeu? Mas 
é difícil, é difícil, muito difícil. Mas são 
quadrilhas especializadas que se utilizam desse 
artifício. 
 
 O SR. GILBERTO SUDRÉ - Infelizmente ou 
felizmente, grande parte dos criminosos não 
tem esse conhecimento técnico. Então, por isso 
eles não usam a VPN. Quando a VPN é utilizada 
e está hospedada num site fora do Brasil, fora 
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da nossa jurisprudência legal, é muito difícil 
obter informações de quem estava usando a 
VPN em relação a isso. Então, por isso dificultou.  
 
 O SR. HÉRCULES DE NADAI ARANDA - 
Outro dado que contribui para a não utilização, 
porque geralmente é paga, tem um custo 
mensal ou anual. Alguns softwares de antivírus 
já trazem no bojo essa VPN, mas de forma paga, 
às vezes com desconto. Ou limitada por 
tamanho de tráfego, mas como o Sudré 
comentou, nem todos ainda sabem dessa 
utilização para benefício da sociedade. 
 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Como um brainstorm, Gilberto, acredito que 
esses provedores deveriam tratar das VPNs da 
mesma forma que grandes empresas, como 
Netflix trataram. Porque elas, não sei como, 
bloquearam VPNs. Porque, por exemplo, aquele 
brasileiro que queria praticar o idioma, ele 
usava a VPN de forma tranquila e ia para o 
acervo que tinha lá nos Estados Unidos, por 
exemplo, ou outro país que seja e usava aquele 
acervo de vídeos lá nos Estados Unidos. A 
Netflix foi e bloqueou. Então, acredito que, se a 
Netflix conseguiu, as empresas também podem 
fazer isso. Ou não? 
 

 O SR. GILBERTO SUDRÉ - Pode, pode. A 
questão da VPN é que ela não é feita apenas 
para uma questão de ilegalidade ou do 
cometimento de ilegalidades. A VPN também 
tem um uso interessante ou importante quando 
o usuário quer manter sua privacidade por 
algum motivo qualquer - está usando uma rede 
muitas vezes exposta, uma rede wi-fi aberta, ele 
quer proteger sua privacidade. Então, a VPN de 
certa maneira é uma ferramenta útil nesse caso. 
Então, bloquear completamente também é uma 
situação que talvez fira o direito do usuário de 
proteger seus dados para isso. Então, é uma 
situação bastante delicada de simplesmente 
bloquear o uso da VPN nesse caso. 
 No caso da Netflix, ele fez isso porque 
feria alguns direitos, porque, por exemplo, 
alguns filmes que têm no catálogo americano 
não têm licença para serem exibidos no Brasil. 
Então, eles bloquearam a VPN exatamente para 
evitar que usuários brasileiros utilizassem o 
catálogo americano de filmes. Então, nesse 
caso, eles têm essa proteção dos direitos 

autorais que eles tinham no catálogo deles. No 
caso da VPN de forma aberta, talvez isso seja 
um pouco mais delicado de ser feito.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Mais alguma fala?  
 Então, eu gostaria de colocar em votação 
esse convite e as convocações: convite da 
Prodest para estar mandando um representante 
e convocação da Vivo, Net, Claro, representante 
da Anatel e também do Registro.br, que, no 
caso, é o NIC.br.  
 Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Capitão 
Assumção? 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 
aprovação, senhor presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Deputado Lorenzo? 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Também, presidente, 
acompanho a proposição. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Deputado Danilo Bahiense? 
 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Acompanho a proposição, pela 
aprovação, presidente.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Eu também.  
 Teve uma sugestão aqui da assessoria, 
visto que o objetivo é também ter um 
representante da Anatel e criar um debate a 
nível nacional, em homenagem ao partido do 
presidente da República, que têm três 
representantes aqui na CPI, a gente pensou em 
convidar a deputada Soraya Manato, para que 
ela possa nos ajudar tanto na interlocução com 
a Aneel quanto também nos debates... Com a 
Anatel, perdão! Eu estou tão focado na EDP! 
Mas com a Anatel e também nos ajudando na 
interlocução dessa discussão em âmbito 
nacional. Gostaria de colocar em discussão, 
acho que pode ser importante. (Pausa) 

Então, vamos também convidar, ver se a 
gente consegue pedir à assessoria para a gente 
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marcar uma reunião, talvez na sexta-feira, com 
ela. Os deputados que puderem participar, 
porque ela está retornando para Vitória, seria 
importante.  

Se puder, também, a participação do 
Gilberto e do delegado Brenno, até para a gente 
já ter o caminho aí de discussão nacional. 

 
O SR. HÉRCULES DE NADAI ARANDA - Eu 

já me coloco à disposição, deputado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Ok! 
 
O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 

SILVA - A gente se coloca à disposição. Só que 
sexta-feira é entre os deputados, no caso, não 
é? Porque, na sexta-feira, a gente em uma 
operação policial, e aí eu acho que... 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Não, tranquilo! 
 
O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 

SILVA - Mas posteriormente a gente está 
sempre à disposição aí! Pode contar! 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Então, tá bom! Talvez se o Gilberto 
puder ir nessa de sexta! Vamos tentar ajustar o 
horário. 

 

O SR. GILBERTO SUDRÉ - Está bom! 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Só para a gente explicar para ela 
tecnicamente e criar... Eu acho que é 
importante, por causa dessa interlocução com a 
Anatel que vai ser necessária. 

Considerações finais, delegado Brenno. 
 
O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 

SILVA - Eu acho que é isso. A gente colocou o 
tema, acho que ficou claro, simples, objetivo e 
eu acho que a gente pode ser pioneiro e, com 
ajuda da deputada também, levar isso a nível 
federal. A população só tem a ganhar! Vai 
facilitar muito, porque a gente, daqui a pouco... 
Quando eu entrei na delegacia, a gente ficava 
conversando sobre isso, no ano passado, fica 
inviável a investigação, se não for feito alguma 
coisa.  

Prazos têm que ser colocados! Não pode 
ficar a critério dos provedores quando vai ser 
implementado, porque senão ninguém 
implementa, porque tem um custo. A Vivo foi 
assim, quando fez o Portal Jud lá, para 
solicitação de dados de telefone. Agora a TIM 
está fazendo também o portal dela. Então, 
assim, tem que ser colocado um prazo, porque é 
um investimento que é feito, e, depois, o 
serviço, a investigação vai ser concluída e os 
responsáveis vão ser identificados. Acho que 
isso é que é importante. Vários casos graves a 
gente já não conseguiu identificar por causa 
desse problema. E o que eu mais bato na tecla lá 
é a de pedofilia - já pegamos um caso assim, em 
que o IP era nateado.  

Então, acho que é isso. É válida a 
discussão. A gente se coloca à disposição, como 
a gente sempre se coloca. Nos convidando, a 
gente comparece para fazer parte desse debate. 
Um bom dia a todos! 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Até porque, senhor presidente, 
eminentes pares e convidados, nós temos que 
partir de uma premissa básica e elementar que 
se trata de uma concessão, é um contrato de 
concessão. Então, a partir do momento em que 
a premissa básica e elementar é a de que nós 
estamos diante de uma concessão, obviamente 
que o órgão concedente, que é o poder público, 
tem que exercer a fiscalização e tem que ter 
normas claras, rígidas, para que quem está lá, 
prestando o serviço à sociedade, tenha um 
mínimo de qualidade, garanta a segurança e a 
eficácia do sistema e garanta uma condição para 
que efetivamente a polícia judiciária possa 
identificar os criminosos que atuam e, de forma 
consequente, o Poder Judiciário e o Ministério 
Público possam agir para a condenação dessas 
pessoas. Da forma como hoje está o sistema, ele 
cria uma dificuldade na operacionalização dessa 
investigação, que não interessa a ninguém, a 
não ser aos criminosos. 

Então, o debate é extremamente 
importante para que nós possamos pontuar, 
para que essas empresas... E aqui é muito mais 
grave do que o caso lá dos aplicativos, porque 
no aplicativo nós não estamos diante de uma 
concessão, é uma iniciativa eminentemente 
privada entre os condutores dos veículos e as 
empresas, as plataformas que se estabelecem, 
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obviamente respeitando as regras e normas 
existentes no país. Neste caso, não! Aqui nós 
estamos diante de um contrato de concessão, 
em que houve uma disputa e que elas estão 
prestando um serviço público que deveria ser 
permanentemente fiscalizado pelas agências. 
Este é o espírito da concessão: agências 
reguladoras fortes, para que nós possamos 
garantir a segurança, a higidez do sistema e um 
serviço de qualidade. 

Então, nós precisamos pontuar essa 
questão, presidente, que é extremamente 
importante. Não é um favor que as operadoras 
irão fazer, muito pelo contrário, até porque é 
obrigação. Já na gênese da concessão, traz a 
obrigação de prestar um serviço público com 
qualidade, com preço razoável e também que 
garanta a rastreabilidade do sistema. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Considerações finais, Gilberto. 
 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Eu só me 

coloco à disposição da discussão. Acho que é 
uma discussão importante na questão de 
elucidação de crimes na internet. E, assim, no 
caso das operadoras, me parece uma 
implementação simples, ou seja, sem muitos 
tecnicismos para poder isso acontecer.  

Mais uma vez agradeço o convite e me 
coloco à disposição também da comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE- 
PSDB) - Ok. Mais algum deputado? 
Considerações finais? Hércules? 

 

O SR. HÉRCULES DE NADAI ARANDA - 
Coloco-me à disposição também, como chefe de 
Investigação, e acredito que essa 
implementação do IPv4 junto aos operadores, 
solucionar de forma paliativa, por enquanto, até 
implementação do IPv6 para as polícias do 
Brasil, e que a participação dos representantes, 
principalmente da Anatel, do Registro.br, 
podem contribuir com uma resolução efetiva, 
com esse  apoio, essa força também do poder 
público em cobrar dessas operadora de conexão 
uma resolução mais rápida para esse problema. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Ok. Meu muito obrigado a todos pela 
presença.   

Próxima, vamos agendar a reunião que 
vai ter a presença das operadoras que 
funcionam como provedores e também da 
Anatel e do Registro.br,  que é o NIC.br. 

Tentar essa semana, ainda, o contato 
com a deputada Soraya Manato, para que a 
gente dê continuidade a esse tema de grande 
relevância nas investigações de crimes 
cibernéticos deste estado. 

Muito obrigado a todos! 
Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima 
reunião, que será ordinária, no dia 12/11/2019, 
às 9 h, no Plenário Judith Leão Castello, desta 
Casa de Leis.  

Boa semana a todos! 
Está encerrada a reunião. 
 

(Encerra-se à reunião às 
10h02min)  

 
 

 
SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO, 
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2019. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Bom dia a todos; ao público que nos 
acompanha pela TV Assembleia; aos servidores 
desta Casa; e a todos aqueles que se fazem 
presentes nesta Casa de Leis. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos desta comissão e quero 
proferir um versículo da Bíblia. Solicito a todos 
para que se coloquem em posição de respeito.  

 

(O senhor deputado Carlos Von 
lê Salmos, 119:105) 

 

O deputado Torino Marques se faz 
presente aqui, agora. Obrigado, Torino. (Pausa) 
Chegou num bom horário, deputado! 

Considerando o Regimento Interno desta 
Casa, vou propor aos colegas a dispensa da 
leitura da ata da reunião anterior e considerá-la 
como aprovada, visto que a mesma já foi 
disponibilizada por e-mail aos nobres 
deputados.  
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Em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Torino? 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Com V. 

Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Muito obrigado.  
Ata aprovada, como publicada.  
Passamos à leitura do Expediente.  
Solicito à secretária que proceda à leitura 

do Expediente.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
 Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES:  
 Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
 Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
 Não houve no período. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Não há deliberação a ser feita na 
Ordem do Dia.  

Passamos à fase das Comunicações.  
Informo que a presente sessão tem 

como finalidade o lançamento oficial da Emissão 
Postal Série Américas: Comidas Típicas 
Brasileiras - Moqueca Capixaba e a entrega do 
troféu Ilha Escalvada ao restaurante Gaeta, do 
município de Guarapari. 

O selo Emissão Postal Especial Série 
Américas: Comidas Típicas Brasileiras irá expor 
os pratos típicos que representam uma pequena 
amostra do rico universo histórico-cultural da 
gastronomia brasileira. No Espírito Santo, a 
moqueca capixaba é o prato mais 
representativo da culinária do Espírito Santo. 
Essa iniciativa vai fortalecer o resgate da 
identidade e, também, do valor turístico de um 
dos principais símbolos do nosso estado.  

Gostaria de passar a palavra ao 
superintendente estadual de operações dos 
Correios no Espírito Santo, Fábio Vieira César. 

 
O SR. FÁBIO VIEIRA CÉSAR - Bom dia!  
Queria agradecer ao deputado Carlos 

Von, ao deputado Torino Marques, a toda a 
Mesa, e a toda Assembleia Legislativa pelo 
convite e pela chance que nos é oportunizada, 
aos Correios, de estar aqui, neste momento. E 
eu acho que nada mais apropriado do que 
estarmos na Casa do Povo, como uma empresa 
do povo que somos, para, neste momento, 
lançar, oficialmente, essa série alusiva às 
comidas típicas do nosso país. 
Há, nessa série, um painel que é quase que um 
mosaico dos sabores do Brasil. E com um 
aspecto, aqui, muito especial que, além de 
homenagear as diversas culturas do nosso país, 
em especial a cultura do estado do Espírito 
Santo, duas colegas dos Correios do Espírito 
Santo são artistas, responsáveis pela imagem de 
dois desses selos da série. A Luciana, que está 
aqui conosco, com a goiabada com queijo, e a 
Juliana, que também está aqui conosco, 
responsável pela imagem da moqueca capixaba.  

Então, a gente fica duplamente satisfeito 
por estar fazendo esse lançamento nesta Casa e 
homenageando também essas colegas que 
foram escolhidas em concurso nacional e, com 
seu talento, contribuíram para que esse selo 
pudesse estar sendo lançado neste momento.  
 Fico também muito satisfeito, depois de 
vários anos, desde 2007, a gente não fazia um 
lançamento oficial com esse nível de 
importância. A gente fez, em 2007, o 
lançamento do selo alusivo aos Passos de 
Anchieta, e agora, nesta ocasião, teremos 
oportunidade, então, de fazer o lançamento 
dessa série alusiva às comidas típicas. E nada 
melhor, no caso do Espírito Santo, que 
homenagear a própria moqueca que é a nossa 
cara, a cara do nosso estado, a cara do nosso 
povo. 

E como a gente está na Casa da 
representação do povo capixaba, não posso 
deixar de aproveitar este momento, deputado 
Carlos Von, para fazer também uma sintética e 
muito rápida prestação de contas do trabalho 
que os Correios fazem no estado do Espírito 
Santo e em todo o Brasil.  
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Não sei se todos sabem, mas nós, dos 
Correios, que estamos aqui presentes, inclusive, 
com uma delegação bastante representativa. E 
agradeço a presença de todos os colegas. 
Pediria, inclusive, que se levantassem todos os 
colegas dos Correios do Espírito Santo que estão 
aqui presentes. (Pausa) (Palmas) 

Então, deputado Carlos Von, deputado 
Torino, somos, aqui no Espírito Santo, quase mil 
e novecentos empregados dos Correios 
presentes em todo o nosso estado. Em cada 
cidade do nosso estado, em cada município do 
Espírito Santo, existe uma representação dos 
Correios. Diariamente, nós percorremos todas 
as casas dos moradores do Espírito Santo, todas 
as empresas. 

E para aqueles que ainda imaginam que 
os Correios estão morrendo porque a carta 
deixou de ser o instrumento principal de 
comunicação, eu posso garantir a vocês que 
esse é um grande engano. Além de transportar 
correspondências, telegramas, como fizemos no 
passado, continuamos fazendo no presente, 
hoje, nós somos quase que um caixeiro viajante 
do século XXI. Nós somos grandes 
transportadores de mercadorias neste Brasil.  

Em cada pequena cidade do Espírito 
Santo, não sei se vocês têm ideia, mas nós, 
através das nossas agências, nós vendemos 
artesanatos do Espírito Santo, bijuterias, 
confecções. Então, a cada pequena cidade que 
você visite, você vai verificar que há ali 
pequenos empresários, até pessoas físicas, 
viabilizando vendas para o Brasil inteiro e até 
para o exterior, utilizando a estrutura logística 
dos Correios. E nós estamos lá presentes tanto 
para receber os objetos quanto para fazer a 
entrega.  

Desses mil e novecentos empregados 
que temos aqui, para vocês terem uma ideia, 
quase noventa por cento desses empregados 
estão ligados diretamente aos clientes. São os 
nossos atendentes, são quase quinhentos 
atendentes recebendo os capixabas diariamente 
nas nossas agências, e mais de mil e cem 
carteiros diariamente fazendo a entrega das 
encomendas, das correspondências em todos os 
endereços do nosso estado. 

Então, com muito orgulho, a gente faz 
essa prestação de contas aqui na Casa do Povo, 
dizendo que a gente está trabalhando de forma 

muito firme, muito profissional, muito séria. 
Essa é uma equipe da qual me orgulho muito de 
liderar, para fazer um trabalho constante de 
melhoria da nossa qualidade. Vocês podem 
observar que nós tivemos uma série de 
problemas há cerca de dois, três anos, e, hoje, 
nós já temos um padrão de qualidade invejável 
que se compara às melhores empresas, aos 
melhores operadores logísticos no mercado.  

Nosso padrão de qualidade não deixa 
nada a desejar a qualquer operador e com um 
nível de produtividade também, muito bom, 
somos uma dependência da empresa. O Espírito 
Santo é um Correio superavitário. Nós não 
dependemos de nenhum tipo de subsídio, 
vivemos com nossas próprias pernas, e isso é 
muito importante, num contexto de grandes 
dificuldades que a gente vem observando em 
nosso país.  

Então, eu fico muito feliz por este 
momento. Fico muito feliz por trazer essas 
informações de resultado, de entrega que a 
gente faz diariamente aqui, no estado do 
Espírito Santo. E esperamos continuar 
participando junto com a representação do 
povo, com o Poder Executivo e com os 
empresários, de maneira geral, do crescimento 
continuado do nosso estado, que já vem 
demonstrando ser um estado diferenciado na 
federação. E que ainda temos muito mais a 
demonstrar, ao Brasil e ao mundo, com as 
potencialidades do Espírito Santo.  

Nada melhor para marcar essa 
potencialidade e a riqueza da nossa cultura do 
que homenagear a moqueca capixaba. 

Com isso, eu encerro esse meu 
pronunciamento e convido o Alex a coordenar o 
ato oficial de lançamento da série Comidas 
Típicas. 

Muito obrigado a todos, muito obrigado 
à presença dos colegas dos Correios, a todos os 
servidores aqui da Assembleia. Mais uma vez, 
agradeço, deputado, o convite e espero poder 
estar com você novamente em outras 
oportunidades colocando os Correios do Espírito 
Santo, em todas as cidades do nosso estado, à 
disposição da Assembleia Legislativa. Muito 
obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Muito obrigado, Fábio Vieira.  
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Eu quero dizer que o povo capixaba se 
sente muito orgulhoso com essa homenagem 
realizada pelos Correios, uma empresa que está 
no coração de todos os brasileiros. Então, 
parabéns pelo trabalho e parabéns pela 
homenagem. 

Passo a palavra ao cerimonial dos 
Correios para seguir com o rito da cerimônia. 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (ALEX PEREIRA 

DE MOURA) - Senhoras e senhores, em nome 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, bom dia. 

Para nós, dos Correios, é uma honra 
sermos recebidos nesta Casa de Leis para 
podermos realizar a cerimônia de lançamento 
oficial da emissão postal Série América: Comidas 
Típicas Brasileiras. 

Anualmente, os Correios dos países 
membros da União Postal das Américas, 
Espanha e Portugal, realizam uma emissão 
postal com um tema comum. Neste ano, o tema 
proposto foi: Comidas Típicas. Os Correios do 
Brasil convidaram os seus empregados a 
participar desta emissão. Na preparação e 
fotografia de pratos típicos, foram selecionadas 
vinte sugestões, que representam uma pequena 
amostra do rico universo histórico-cultural da 
gastronomia brasileira. 

Nesses registros, fica evidente a 
presença de comidas típicas das cinco regiões 
geográficas, bem como a de elementos da 
ligação histórica com a cultura alimentar 
indígena, portuguesa e africana. Cada ilustração 
representa uma comida típica que tem um saber 
próprio e pode contar um pouco de sua história 
e de seus segredos, começando pelo ícone da 
cozinha brasileira, a feijoada, passando pelo 
queijo com goiabada, até a moqueca capixaba, 
prato símbolo do estado do Espírito Santo. 

A moqueca capixaba, requinte da 
cozinha do Espírito Santo, é referência nacional. 
Os ritos no preparo levam em consideração, 
além do rigor na seleção dos ingredientes, o tipo 
de panela mais adequada ao cozimento e 
culminam com o capricho exigido de cada 
cozinheiro. A emissão postal especial a ser 
lançada hoje é composta por vinte selos 
representando, cada um, pratos típicos de todas 
as regiões brasileiras, entre eles a moqueca 
capixaba. 

Convido a se posicionar a frente do 
dispositivo, para conduzir o ato de lançamento 
filatélico, o superintendente estadual de 
operações dos Correios, senhor Fábio Vieira 
César. (Pausa) 

O superintendente estadual de 
operações dos Correios, no Espírito Santo, 
senhor Fábio Vieira César, convida para realizar 
a primeira obliteração o presidente da Comissão 
de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, deputado Carlos Von. (Pausa) 
 

(Procede-se à obliteração) 
 

O deputado Carlos Von recebe das mãos 
do superintendente estadual de operações dos 
Correios a cartela com a peça filatélica ora 
lançada. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega da peça) 

 
Dando continuidade ao ato de 

lançamento filatélico, convidamos para realizar 
a segunda obliteração o deputado estadual 
senhor Torino Marques. (Pausa) 
 

(Procede-se à obliteração) 
 
O deputado Torino Marques também 

recebe das mãos do superintendente estadual 
de operações dos Correios a peça filatélica 
lançada nesta manhã. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega da peça) 
 
Para efetuar a terceira obliteração, 

convidamos o senhor Nhozinho Matos, do 
Restaurante Gaeta. (Pausa) 
 

(Procede-se à obliteração) 
 

O senhor Nhozinho também recebe das 
mãos do superintendente estadual dos Correios, 
senhor Fábio Vieira César, a cartela com a peça 
filatélica lançada nesta manhã. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega da peça) 

 
Convidamos para efetuar a quarta 

obliteração, a empregada dos Correios que 
produziu a foto da moqueca capixaba, Juliana 
Bourguignon Vogas. (Pausa) 
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(Procede-se à obliteração) 
 
A empregada Juliana Bourguignon 

também recebe a cartela com a peça filatélica 
lançada nesta manhã, contendo o selo de sua 
autoria. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega da peça) 

 
Para efetuar a quinta obliteração, 

convidamos a empregada que produziu a foto 
do queijo com goiabada, Luciana Camargos. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à obliteração) 
 
A empregada Luciana Camargos também 

recebe a cartela com a peça filatélica com a foto 
de sua autoria. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega da peça) 

 Como forma de reconhecimento e 
homenagem às empregadas Juliana 
Bourguignon e Luciana Camargos, convidamos 
as duas empregadas para receber das mãos do 
superintendente estadual Fábio Vieira César 
uma folha completa da Emissão Postal Comidas 
Típicas Brasileiras. (Pausa)  
 

  (Procede-se à entrega da folha) 
 
 Temos a honra de convidar o presidente 
da Comissão de Turismo da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
deputado Carlos Von, para receber das mãos do 
superintendente estadual de operações dos 
Correios no Espírito Santo, senhor Fábio Vieira 
César, um álbum especial contendo as peças 
filatélicas lançadas nesta manhã. Pedimos aos 
participantes desta cerimônia que se 
posicionem à frente do dispositivo para que 
possamos tirar a foto oficial do lançamento. 
(Pausa) 
 

  (Procede-se à entrega do álbum) 
 
 Damos por encerrada a cerimônia de 
lançamento da Emissão Postal Especial Série 
América: Comidas Típicas Brasileiras. 

Devolvemos a palavra ao cerimonial 
oficial do evento. Em nome dos Correios, um 
bom-dia a todos. 

 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Mais uma vez parabenizo os Correios 
pela bela homenagem, que acaba se tornando 
uma homenagem ao povo capixaba. Quem 
conhece a história da moqueca sabe que ela não 
só faz parte da nossa cultura, mas faz parte da 
nossa história iniciada pelos índios. 
Posteriormente, foram agregadas algumas 
coisas da colonização europeia e se tornou essa 
maravilha, que é a nossa moqueca capixaba, 
que eu tenho certeza de que é um dos pratos 
mais saudáveis que nós temos no mundo e 
merece todo realmente reconhecimento. Então, 
parabéns aos Correios por esse reconhecimento 
e por essa linda homenagem.  
 Passamos à entrega do Troféu Ilha 
Escalvada ao Restaurante Gaeta, do município 
de Guarapari. A concessão da homenagem 
Troféu Ilha Escalvada é uma forma de 
valorização e engrandecimento de um dos mais 
tradicionais restaurantes de Guarapari, o 
premiado Restaurante Gaeta, que iniciou suas 
atividades em janeiro de 1966, mais de meio 
século servindo uma moqueca deliciosa. Depois 
de décadas, o Gaeta ainda é um dos principais 
restaurantes responsáveis pela divulgação da 
culinária capixaba e do balneário de Meaípe, em 
Guarapari. Por trás de todo esse brilhantismo 
está o apaixonado moquequeiro, senhor 
Nhozinho Matos, com cinquenta e três anos de 
dedicação na preparação do prato mais famoso 
e desejado do Espírito Santo, a moqueca 
capixaba. 
 E estou vendo aqui, também, agora, 
Nhozinho Matos, a presença de Cacau 
Monjardim, que é dono célebre frase: Moqueca 
só capixaba, o resto é peixada. E quero convidá-
lo para fazer parte da Mesa. 
 

  (Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 
 

Cacau Monjardim, é uma honra tê-lo 
aqui conosco, que é também um dos grandes 
responsáveis pela divulgação da Moqueca 
Capixaba no Brasil e no mundo. 

Antes de eu fazer a entrega do Troféu 
Ilha Escalvada a esse grande homem, Nhozinho 
Matos; eu quero poder passar a palavra ao meu 
nobre amigo e colega de trabalho, deputado 
Torino Marques, que é presidente da Comissão 
de Cultura e vice-presidente da Comissão de 
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Turismo. Tem realizado um belíssimo trabalho 
nesta Casa em seu primeiro ano de mandato, 
fazendo um mandato conectado aos anseios da 
nossa população. Então quero te parabenizar, 
Torino, pelo mandato que V. Ex.ª vem 
realizando aqui nesta Casa, e quero poder te 
passar a palavra para falar algo sobre a nossa 
moqueca. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Eu fico 

muito lisonjeado de ter amigos tão importantes 
em minha vida, agradeço sempre a Deus. 

 Sou presidente da Comunicação, Social e 
Cultura, Carlos Von é vice-presidente dessa 
comissão; ele é presidente da de Desporto, eu 
sou o vice-presidente desta comissão. Então nós 
fazemos uma parceria muito grande. 

 Carlos Von é um apaixonado pelo 
Espírito Santo, é um apaixonado por Guarapari, 
é o nosso pré-candidato a prefeito de Guarapari.  
Uma salva de palmas para Carlos Von! (Palmas)  

Quero agradecer a presença de Deus, 
nesta Casa de Leis, agradecer os nossos 
telespectadores, nós estamos aqui, o meu 
dedinho está em cima do ao vivo; porque nós 
estamos ao vivo nas casas dos moradores do 
estado do Espírito Santo; quero agradecer 
também aos funcionários desta Casa de Leis, 
que sempre nos abraçam com muito carinho; 
agradecer a presença de todos vocês; 
agradecer, também, ao Cacau Monjardim, que 
acabou de chegar e falou que pegou um trânsito 
danado aí fora. Eu sei o porquê do trânsito, por 
causa da vitória do Flamengo ontem. Não é? 
Então, está todo mundo vindo do Rio de Janeiro. 
Maracanã ontem ficou em polvorosa.  Parabéns 
ao time do Flamengo! 

Como é? (Pausa)  
É o Sub-17 que está aqui no Espírito 

Santo também, os jogos vão acontecer aqui.  
Fábio Vieira, dos Correios, o superintendente 
dos Correios, também, o Nhozinho Matos, do 
restaurante Gaeta, em Guarapari - que já tive o 
prazer de almoçar muitas vezes lá. Eu quero 
muito parabenizar os Correios, principalmente, 
os funcionários dessa instituição que leva 
notícias agradáveis, vindas de parentes, às vezes 
notícias não muito boas, mas com certeza, 
colocando um selo em cada correspondência, 
que seria um coração que bate forte pelo povo 
brasileiro.  Então parabéns aos Correios com os 

seus mais de mil novecentos funcionários, não é 
isso? O senhor acabou de dizer agorinha 
mesmo, aqui, Fábio Vieira. 

 Nós estamos aqui para fazer a moqueca 
capixaba se tornar um prato mundial, não só um 
prato nacional. Como diz aqui o meu amigo 
Cacau: Moqueca só capixaba, o resto é peixada.  
De onde você tirou essa frase? Queria que você 
me dissesse isso. Como é que veio essa 
inspiração? (Pausa) 

Inspiração baiana! Mas o senhor vai falar 
ao microfone daqui a pouquinho.   

Então tá gente, muito obrigado! Estamos 
aqui e eu não me canso de agradecer nunca, 
porque agradecimento é uma coisa que você 
tem que fazer sempre. O primeiro deles é por 
estar vivo! Obrigado pela presença de vocês! 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Muito bom!  Parabéns deputado 
Torino Marques!   

Volto a repetir: está exercendo um 
excelente mandato nesta Casa de Leis. 

Quero registrar a presença de Fabrício 
Quintanilha, aqui representando o senador 
Marcos do Val; registrar a presença de Berenice 
Tavares, representando a Bbtur e o Grupo de 
Paisagem Capixaba. Obrigado Berenice, mais 
uma vez. Registrar a presença de Henrique 
Casamata, representando o Grupo Capixaba de 
Engenharia, um apaixonado por Vila Velha, pelo 
Espírito Santo, sempre presente nas nossas 
comissões também; Letícia Bonatto, 
representando o Sindicato dos Guias de 
Turismo. 

 E, agora, eu quero poder passar a 
palavra a esse apaixonado pelo Espírito Santo, 
apaixonado pela moqueca, pelo nosso turismo, 
esse grande líder, Cacau Monjardim. Com a 
palavra, Cacau. 

 
 O SR. CACAU MONJARDIM - Em 

primeiro lugar, eu cheguei um pouco atrasado, 
mas posso jurar que a culpa não foi minha, nós 
vivemos esse movimento das equipes 
internacionais que disputam o Campeonato sub-
17 e o trânsito está pagando esse tributo.  

Mas aqui estou presente, mais uma vez, 
para saudar, para parabenizar e para conviver 
com aqueles que acreditam na força intuitiva da 
culinária capixaba, que tem no seu carro-chefe a 
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moqueca e a torta. São os dois grandes pratos 
da nossa culinária.  

Quero agradecer também por sentir que 
a Comissão de Turismo e eventos da Assembleia 
Legislativa têm feito um esforço tremendo para 
valorizar as nossas potencialidades turísticas. Eu 
quero levar ao Von, que tem sido o presidente e 
o coordenador principal dessas ações com o 
apoio total daqueles que acreditam no turismo 
como força do processo de desenvolvimento de 
nosso Estado, o agradecimento, sobretudo, pela 
presença que se faz aqui nesta homenagem 
carinhosa que é prestada a Nhozinho Matos, 
que realmente tem sido um soldado da nossa 
luta e da nossa causa, tem se revelado um 
homem que fez da culinária e do seu 
restaurante uma espécie de espaço reservado 
para aqueles que aprenderam a cultuar e a 
valorizar o que de melhor nós produzimos no 
estado, em termos de culinária e, sem dúvida, 
marcada agora pela presença dos Correios, 
quando identifica a nossa culinária num 
processo que, sem dúvida, vai ultrapassar as 
fronteiras do estado.  

Eu continuo hoje fazendo o mesmo que 
fazia trinta ou quarenta anos atrás: lutando para 
fazer do turismo um inegável fator de 
desenvolvimento econômico. Nós pagamos um 
tributo fruto da omissão e da ignorância do 
passado. Porque trinta ou quarenta anos atrás, 
quando você não era de nada e não fazia nada, 
diziam assim: Esse cara é um turista. E até hoje 
ainda fica resquício daquela afirmação sobre 
aqueles que hoje lutam pelo turismo, realmente 
como fator de um mundo moderno em 
desenvolvimento, e o Espírito Santo dentro 
deste contexto, sem dúvida, é uma ilha de 
prosperidade, de dignidade, de valores culturais, 
folclóricos, turísticos e artesanais, podendo se 
transformar, como nós sempre sonhamos, 
numa verdadeira opção do nosso próprio 
processo de crescimento e afirmação.  

Parabenizo a Assembleia por dar este 
apoio ao turismo e eu espero que o turismo seja 
sempre o fator que nós acreditamos possa 
transformar este estado na ilha de convivência, 
de fraternidade e de desenvolvimento.  

Portanto, eu agradeço por estar presente 
ainda hoje nesta luta e agradeço a vocês por 
estarem aqui acreditando nela e naqueles que o 
futuro nos permitirá desenvolver como uma 

força de trabalho digna das melhores tradições 
do estado.  

Muito obrigado, Carlos Von. Muito 
obrigado a vocês. (Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Obrigado, Cacau. Agora explique a 
célebre frase.   

 
O SR. CACAU MONJARDIM - Moqueca é 

só capixaba, o resto é peixada! Isso nasceu 
realmente por eu ter ido à Bahia uns trinta, 
quarenta anos atrás, quando eu presidia a 
Emcatur, e levava à Bahia a nossa experiência 
como a primeira grande empresa criada no 
turismo do Brasil, após a Embratur. 

Chegando à Bahia e convivendo com o 
pessoal da Secretaria de Indústria e Comércio 
que havia me convidado para levar à Bahiatursa, 
que é hoje uma das maiores expressões do 
turismo oficial brasileiro, que ganha ceia de 
grandes projetos e grandes realizações, naquela 
época adotava como seu estatuto o estatuto da 
Empresa Capixaba de Turismo, era a primeira 
vez que se criava uma empresa com capital 
autorizado. Nos dias que eu passava na Bahia, 
eles me levavam ao Maria de São Pedro, que era 
um restaurante famoso da época, para comer a 
peixada deles. Aquilo, é claro, me fazia mal 
porque não estava acostumado a tanto 
tempero, tanto dendê, tanta pimenta, tanta 
coisa.  

Eu dizia: Lá, no Espírito Santo, nós temos 
uma moqueca que a gente come de manhã, de 
tarde, de noite, hospitalizado ou não, e no outro 
dia está inteiro. Agora isso aqui tem que 
começar com dois, três anos para se acostumar. 
E brincando naquela coisa, acabou nascendo o 
slogan, que é esse bordão hoje: Moqueca é só 
capixaba, o resto é peixada! E mandei para eles 
inclusive o nosso poster que foi o primeiro 
poster feito no restaurante São Pedro. Isso 
cresceu de uma maneira que isso me 
surpreendeu até como lutador pelo turismo. 
Hoje nós temos isso como uma espécie de 
postal do Estado, como cartão de visita de 
apresentação e de referência à culinária do 
Espírito Santo. 

Portanto, foram coisas que nasceram na 
espontaneidade daquela visita e daquelas 
brincadeiras com os baianos. Eu sempre 
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reconheci o efeito da política turística baiana no 
contexto do próprio país e sou autor de uma 
sugestão que era considerar o então saudoso 
ex-governador da Bahia, Antônio Carlos 
Magalhães, como uma espécie de patrono do 
turismo brasileiro porque, se o turismo cresceu 
nesse país, pode estar certo que começou pela 
Bahia. E nós estamos dentro disso porque, ao 
mesmo tempo emparelhados com a Bahiatursa, 
a Emcatur realizava também aqui uma grande 
tarefa de valorização do turismo. 

Portanto, eu seria longo demais... Eu vivo 
a alegria deste momento e a certeza de que nós 
estávamos certos ontem e mais certos 
estaremos hoje e amanhã. Muito obrigado!  
(Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Muito bom, Cacau Monjardim. Com 
todo respeito a todas as pessoas que lutam 
diuturnamente por um turismo melhor aqui no 
nosso estado do Espírito Santo, sem dúvida hoje 
o maior nome do turismo capixaba se chama 
Cacau Monjardim.  (Palmas) 

Então, quero parabenizar, Cacau, por 
toda a sua luta durante esses mais de cinquenta 
anos assim, como Nhozinho Matos, há mais de 
cinquenta anos nessa luta. Então, se o Espírito 
Santo hoje tem um turismo, é graças à luta de 
vocês, que foi uma semente plantada lá atrás.  

Eu quero dizer que, dia 30 agora, Cacau 
Monjardim completou noventa anos e hoje nós 
temos o Dia da Moqueca no Espírito Santo 
comemorado dia 30 também em homenagem a 
Cacau Monjardim. Então, é uma homenagem 
justa. 

 
O SR. CACAU MONJARDIM - Moqueca 

pelo menos três vezes por semana! 
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Come moqueca pelo menos três 
vezes por semana.  

 
O SR. CACAU MONJARDIM - Para chegar 

aos noventa, tem que pelo menos comer 
moqueca três vezes por semana. Capixaba! 
Moqueca capixaba! 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Boa! Boa, Cacau! Sem dúvida é um 

dos pratos mais saudáveis que a gente tem no 
mundo. 

Eu quero aqui antes fazer uma correção: 
na verdade quem está aqui representando o 
Sindicato dos Guias de Turismo é a minha amiga 
Lilian Leite Marques, que está aqui presente. 
Lilian, fazendo a correção. Obrigado!  

Estou vendo meu amigo Armandinho 
aqui presente também. Obrigado pela presença. 
Inclusive, fazendo justiça aqui, foi o Armandinho 
que fez todo esse contato, que trouxe a 
princípio os Correios aqui na Assembleia para 
poder conversar com a gente e ver a 
possibilidade de a gente fazer essa reunião em 
conjunto. Então, parabéns, Armandinho! Você 
realmente foi muito importante nesse processo. 
(Palmas) 

Eu quero agora convidar aqui o Cacau, 
deputado Torino, o Fábio, para que a gente 
possa estar fazendo a entrega do troféu Ilha 
Escalvada a  esse representante do restaurante 
Gaeta aqui, Nhozinho Matos. Vamos lá! 

 
(Procede-se à entrega de troféu) 

 
Quero fazer, antes de passar a palavra 

para o Nhozinho Matos, um agradecimento 
especial ao Kinkas Capistrano, que ajudou aqui 
na confecção desse lindo troféu, e ao nosso 
grande amigo também Deo Rangel. Cadê o Deo 
Rangel? Deo, muito obrigado, ficou muito 
bonito. Parabéns! 
 Foi o Baixinho, lá de Nova Guarapari? 
(Pausa)  
 Isso! Indo para Nova Guarapari tem o 
Baixinho que, na Praia do Riacho, vende panela 
de barro, artesanato, e ele nos ajudou nessa 
confecção. Então, obrigado a todos.  
 Vou passar a palavra para o Nhozinho 
Matos poder falar alguma coisa. 
 
 O SR. NHOZINHO MATOS - Bom dia a 
todos! 

Quero cumprimentar o deputado Carlos 
Von, o deputado Torino e também o doutor 
Fábio, representando aqui os Correios. 
 É uma alegria muito grande para mim, 
para minha família, para nossos funcionários 
também do restaurante Gaeta, porque, sem 
eles, não seria possível a gente realizar o que 
realiza.  
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Mas eu tenho que destacar aqui a 
iniciativa da Comissão de Turismo da 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 
presidida pelo deputado Carlos Von, e todos os 
seus membros por essa iniciativa. Agradecer 
também aos Correios, porque é um marco para 
o Espírito Santo, para o turismo e, em especial, 
para Guarapari, receber esse selo com que será 
divulgado o turismo de Guarapari e a moqueca 
capixaba. 
 Moqueca é um alimento especial e faz 
parte do turismo. Quem viaja quer lazer, mas 
todos têm que se alimentar; com moqueca ou 
com churrasco todos se alimentam. E quem vem 
ao Espírito Santo, o que procura? A moqueca.  
 Existe aquele bordão: Quem vai a Roma 
quer ver o Papa. E eu acrescentei, eu lancei este 
bordão, esta frase, foi até num programa da 
Eliana, no SBT: Quem vai a Roma quer ver o 
Papa, mas quem vem ao Espírito Santo quer 
provar a moqueca capixaba. (Palmas) 
 Quando a gente fala em moqueca, a 
gente não pode deixar de destacar o nome do 
Cacau Monjardim, porque, antes, ninguém 
falava moqueca, era peixada, mas o Cacau 
mudou esse quadro quando ele disse: Moqueca 
é capixaba, o resto é peixada. 
 Obrigado, Cacau, porque o Brasil inteiro 
hoje repete a sua frase Moqueca é capixaba, o 
resto... Graças ao Cacau Monjardim, que fez 
noventa anos, como falou aqui o... E eu não 
deixei de festejar, no meu restaurante, os 
noventa anos de Cacau, porque eu digo que, 
sem essa frase do Cacau, a moqueca seria, 
talvez, um ensopado qualquer, mas, agora, a 
moqueca, quando se fala no Espírito Santo... A 
terra da moqueca é o Espírito Santo.  

Então, muito obrigado, Carlos Von e toda 
a comissão. O turismo de Guarapari está 
marcando um grande ponto hoje porque, 
através da iniciativa dos Correios, com o apoio 
da Assembleia Legislativa, é mais um motivo 
para se lembrar do Espírito Santo, se lembrar de 
Guarapari e se lembrar da moqueca capixaba. 

Obrigado a todos! 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Obrigado, senhor Nhozinho Matos. 
Quero dizer que é uma honra para esta 
comissão poder fazer essa justa homenagem a 
V. Ex.ª que, sem dúvida, quem come a moqueca 

pelo estado sabe que é uma homenagem justa e 
sincera. O restaurante Gaeta, há cinquenta e 
três anos, oferecendo uma moqueca de 
altíssima qualidade a todo o povo capixaba e 
aos turistas que aqui vêm ao nosso estado.  

Eu quero agradecer à nossa supervisora 
desta Comissão de Turismo, a Márcia Abrahão, 
que ajudou na organização desse evento, e a 
todos os nossos assessores aqui também 
presentes que estão nos ajudando muito nesse 
movimento. Agradecer muito ao Cacau 
Monjardim, não apenas pela presença dele 
neste evento, mas por tudo que ele tem feito 
pelo turismo capixaba, pela divulgação do 
turismo e da moqueca mundo afora. Estou 
vendo aqui a minha amiga também, a Maria 
Lúcia Baeta. Obrigado pela presença, Maria 
Lúcia, é um prazer. É uma pessoa extremamente 
querida no mundo do turismo capixaba. 
Agradecer ao deputado Torino Marques, que é 
um irmão que eu ganhei e que está fazendo, 
realmente, um excelente trabalho, e tem minha 
admiração e, tenho certeza, a admiração de 
todo o povo capixaba também. Está, Torino? 

Agradecer, mais uma vez, ao Nhozinho 
Matos pela presença, ele que recebeu também, 
recentemente, ele e o Cacau Monjardim, a 
comenda Convento da Penha, que homenageia 
realmente as pessoas que fizeram algo de 
relevante pelo turismo do Espírito Santo. Foram 
apenas trinta homenageados e foi uma justa 
homenagem. A Berenice também está aqui, a 
Maria Lúcia Baeta também foi homenageada. 
Agradecer, Fábio, mais uma vez, pelo fato de os 
Correios terem dado essa oportunidade para a 
gente estar realizando essa linda sessão, essa 
linda homenagem que os Correios estão 
fazendo à moqueca capixaba. Então, muito 
obrigado aos Correios. Obrigado a todos os 
funcionários dos Correios. Pode ter certeza que 
os Correios estão no coração de todo o povo 
capixaba e de todo o brasileiro. 

Então, nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrados os trabalhos desta comissão 
e convido os senhores membros para próxima 
que será à hora regimental, no dia 11 de 
novembro de 2019, às 10h, nesta Casa de Leis. 

Antes de encerrar, eu quero convidar 
todos a estarem almoçando aqui no restaurante 
da Assembleia que, gentilmente, o proprietário, 
hoje, está oferecendo a moqueca capixaba a um 
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preço muito acessível, com saxofone tocando lá, 
todo um ambiente bem bacana.  

Então, foi uma linda festa. Muito 
obrigado a todos e que Deus abençoe o nosso 
lindo Espírito Santo. 

 
(Encerra-se a reunião às 

11h07min.) 
 

 

 
QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO, GÁS E 
ENERGIA, REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 
2019. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Boa tarde, senhoras e senhores. 

Há quorum para a abertura da reunião 
da Comissão de Petróleo, Gás e Energia. Já 
registramos a presença do membro desta 
comissão, que está aqui conosco, o deputado 
Carlos Von; do deputado Dary Pagung, vice-líder 
do Governo; do deputado Enivaldo Euzébio dos 
Anjos, líder do Governo; e do deputado Hércules 
Silveira. Quero agradecer a presença dos 
deputados. 

Teremos aqui também a presença do 
presidente da Assembleia, Erick Musso. Outros 
parlamentares estão em atividades. Inclusive, 
tem uma sessão solene hoje, aqui na Casa, mas, 
diante da relevância e da urgência em 
debatermos este tema, não priorizamos o local 
e, sim, a urgência do debate. 
 Quero agradecer ao prefeito Gilson 
Daniel e, em nome dele, a todos os prefeitos. 
Agradecer também aos vereadores, aos 
secretários municipais e aos assessores, pelas 
presenças. 
 Um importante debate. 

Como foi lido agora há pouco pelo nosso 
coordenador das comissões, é um tema que, 
efetivamente, prejudica a maioria dos 
municípios alcançados por uma legislação criada 
em 2006 e aprovada por esta Casa. Tive a 
oportunidade, inclusive, de ser relator desta 
matéria, que trata do Fundo das Desigualdades 
Regionais e que por força de decisão do 
Supremo Tribunal Federal há uma avaliação do 

governador Renato Casagrande em acabar com 
o fundo, naturalmente, gerando um problema 
neste momento de crise. 

Os efeitos da decisão do Supremo 
Tribunal Federal são a partir de 2020, mas 
estamos caminhando para o fim do ano e isso, 
naturalmente, gera uma preocupação enorme 
para os prefeitos. 

Fizemos uma conversa aqui na 
Assembleia, está aqui o líder do Governo, está 
aqui o deputado Carlos Von, está aqui o 
deputado Dary, o deputado Hércules, e tantos 
outros colegas deputados, e decidimos propor 
esta reunião. Fizemos uma conversa com o 
prefeito Gilson Daniel que, prontamente, nos 
apresentou algumas informações dos problemas 
que na maioria das cidades vai acontecer, 
cidades que perdem, por exemplo, oitenta e 
três por cento dessa receita, e isso é muito 
impactante. E com a decisão do Supremo 
Tribunal Federal, as cidades mais ricas, em tese, 
é que vão receber mais; a maioria delas! Então, 
isso é muito ruim até porque falamos de Fundo 
de Desigualdades Regionais, diminuir a 
desigualdade perante as cidades. Esse foi o 
objetivo da lei criada em 2006, e suas 
alterações. Então, por isso acho necessária a 
urgência desse debate. 

Conversamos, inclusive, ainda ontem, eu, 
o deputado Enivaldo e o presidente Erick, que 
acabou de chegar aqui, com o governador 
Renato Casagrande. Externamos para ele a 
preocupação, porque ele havia anunciado a 
extinção do Fundo das Desigualdades Regionais, 
naturalmente por força da decisão do Supremo 
Tribunal Federal. E avisamos que estaríamos 
fazendo um debate, primeiro ouvindo os 
prefeitos, a Amunes, o que representa, por 
exemplo, esse fim, e o que representa essa 
legislação em vigor de forma positiva para os 
prefeitos, para as cidades. 

Então, agradecendo a presença das 
senhoras e dos senhores, dos assessores, dos 
vereadores, dos secretários municipais, dos 
prefeitos, dos ex-prefeitos, dos nossos colegas 
deputados, do presidente da Amunes, e do 
presidente da Assembleia que, por si só, já 
representa o Poder Legislativo. E isso é muito 
importante porque demonstra a força que todos 
vocês, prefeitos impactados, têm. E têm o apoio 
do Legislativo Estadual e, naturalmente, do 
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avanço que queremos dar, respeitando a 
decisão do Supremo Tribunal Federal, mas de 
que forma nós podemos fazer uma 
reorganização, por exemplo, nessa lei. 

Então, estão declarados abertos os 
trabalhos e determino a suspensão da leitura da 
ata, amparado pela previsão regimental. 

O Prefeito Gilson Daniel tem uma 
apresentação que vai ser feita para todos nós 
aqui. 

Consulto o presidente da Assembleia, se 
quer fazer uma fala e, a partir daí, o prefeito 
Gilson abriria e, depois, faríamos aqui um 
debate, naturalmente respeitando todos. 

Neste momento peço licença aos colegas 
deputados e passo a palavra ao prefeito da 
Amunes, prefeito Gilson Daniel. 

Preciso do microfone sem fio para fazer 
a apresentação. 

 
 O SR. GILSON DANIEL - Boa tarde a 

todos, mais uma vez. 
Saudar aqui o presidente da Assembleia, 

Erick Musso. 
Acho que vou ficar aqui ao lado porque 

vai facilitar acompanhar a apresentação. 
Agradecer imensamente aos deputados, 

mais uma vez; aos prefeitos que chegaram 
agora... Muito obrigado pela presença de todos. 

Fiz um levantamento. Uma parte é 
estimada porque a gente não tem ainda a 
arrecadação dos meses. Estão entrando hoje os 
recursos do mês de outubro, e ainda tem 
arrecadação de novembro e de dezembro, que 
são estimadas. 

 
(Simultaneamente ao 
pronunciamento são exibidas 
imagens) 
 

Fizemos um primeiro levantamento para 
ver o impacto que essa decisão tem nos 
municípios capixabas. Então, a Amunes tem o 
interesse de defender os setenta e oito 
municípios; os municípios que estão ganhando e 
os municípios que estão perdendo. Defender 
todos! Então, o interesse nosso é que nenhum 
município perca. E fizemos um levantamento 
para mostrar essas dificuldades que tivemos 
após essa decisão do STF. 

Pode passar. 

Aí é uma primeira análise do Fundo das 
Desigualdades. A base da do Fundo das 
Desigualdades é a Lei n.º 8.308/2006, que 
distribui trinta por cento do produto da 
arrecadação da compensação financeira dos 
royalties. A base da lei federal é a 9.478/97. 

Então, com a criação da Lei n.º 8.308, os 
municípios capixabas passaram a receber trinta 
por cento dos royalties. E o qual é o critério? É o 
fator, o índice do município da distribuição da 
quarta parte de ICMS e a população.  

Só que, com a criação do Fundo das 
Desigualdades, essa lei é excludente, ela exclui 
onze municípios. Municípios que estão com dois 
por cento superior dos royalties - então, já aí, 
são nove municípios - e dois municípios que 
estão acima dos dez por cento do IPM, do ICMS 
- no caso, município de Vitória e município de 
Serra. Então esses onze municípios são os 
municípios que são excluídos dessa lei, ou seja, 
não recebem nada do Fundo das Desigualdades 
Regionais.  

Os municípios que são excluídos da lei, 
que estão fora da lei do Fundo das 
Desigualdades, da Lei 8.308: Anchieta, Aracruz, 
Itapemirim, Linhares, Marataízes, Piúma, 
Presidente Kennedy, São Mateus, Serra, Vila 
Velha e Vitória, sendo Serra e Vitória dez por 
cento acima do IPM e os restantes com dois por 
cento dos royalties. 

Bem, o que é essa decisão do STF? Ela 
passa a mudar a distribuição desses recursos. Ao 
invés de ser trinta por cento dos royalties, passa 
a ser vinte e cinco por cento. 

Então é vinte e cinco por cento do 
produto da arrecadação da compensação 
financeira dos royalties. E qual é o critério? Aí 
muda o critério. Com essa decisão, o critério 
passa ser o Índice de Participação dos 
Municípios, ou seja, o IPM. Então a base, agora, 
é o mesmo índice do ICMS. O mesmo que nós 
recebemos o ICMS vai ser para os royalties. 
Então é o critério que muda com essa decisão. 

E aí qual é o impacto disso? Qual é o 
impacto nas cidades? Quais os municípios que 
perdem, quanto perdem? Aqui é um valor 
estimado, com base na arrecadação deste ano, 
que está em queda. Os royalties deste ano, os 
prefeitos sabem, estão em queda. 

Então vou dar um exemplo. O município 
de Bom Jesus do Norte vai perder noventa e um 
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por cento dessa receita, ou seja, ele recebe 
hoje, anualmente, em torno de dois milhões; vai 
passar a receber cento e oitenta e um mil por 
ano. Ele perde noventa e um por cento, está 
aqui o prefeito da cidade de Bom Jesus do 
Norte. 

E aí vai, Pedro Canário, Muqui, Jerônimo 
Monteiro, Mantenópolis, Apiacá, Fundão, 
Ibiraçu, Guaçuí, São José do Calçado, Porto Belo, 
Rio Novo do Sul. Esses municípios estão acima 
dos oitenta por cento de perda. 

Depois vem Alto Rio Novo e um dos 
municípios que mais que mais perde, em termos 
financeiros, não em percentual, mas Guarapari 
perde quatro milhões, quase quatro milhões e 
meio. Ele recebe hoje cinco milhões e 
quatrocentos, valores estimados novembro e 
dezembro, vai passar a receber menos de um 
milhão de reais. Tem uma perda de oitenta e 
dois por cento. Em valores, é o município que 
mais perde. 

E aí, na sequência: Iúna, Divino de São 
Lourenço, Ibitirama, Pancas, São Roque do 
Canaã, Alegre, Irupi, João Neiva, Conceição da 
Barra, Itaguaçu, Água Doce do Norte, Mimoso 
do Sul, Dores do Rio Preto, Boa Esperança, São 
Gabriel da Palha e Vargem Alta. Nessa 
sequência os municípios que mais perdem em 
termos percentuais. 

Aí vou destacar, por exemplo, municípios 
pequenos, como Dores do Rio Preto, que recebe 
hoje em torno de um milhão de reais, vai passar 
e receber duzentos mil apenas.  

Vila Pavão, Itarana, Atílio Vivácqua, 
Iconha, Ibatiba, Laranja da Terra, Marilândia, 
Governador Lindenberg, Muniz Freire, 
Brejetuba, Montanha, Baixo Guandu, 
Sooretama, Águia Branca, Pinheiros. Até 
Pinheiros, na margem da perda, até Conceição 
do Castelo, está na margem de sessenta por 
cento de perda. Então olha o volume que esses 
municípios estão perdendo. 

Depois já caímos na casa dos cinquenta: 
Mucurici, Alfredo Chaves, Barra de São 
Francisco, Santa Teresa, Santa Leopoldina, 
Afonso Cláudio, Venda Nova do Imigrante, 
Castelo, Jaguaré, Ecoporanga. 

Ainda na casa dos quarenta por cento: 
Vila Valério, Nova Venécia, São Domingos do 
Norte, Marechal, Colatina, Rio Bananal, Viana, 
Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica perde dez 

por cento. Domingos Martins é o único 
município que está no zero a zero. Equilibrou o 
que recebia com o que vai ser do novo critério. 
Essa é a base de perda.  

E aí os municípios que passam a ter 
ganho. Os onze municípios que estavam de fora, 
que eram excluídos, mais Santa Maria de Jetibá. 
Porque Santa Maria passa a ganhar um 
pouquinho mais. Ele já recebia, mas ele passa a 
receber por causa do índice dele, ele está acima 
dos 2,2 % do IPM. Então, isso o ajudou no novo 
critério a receber um pouquinho, um pouco 
mais. Então, Anchieta, Aracruz, Itapemirim, 
Linhares, Marataízes, Piúma, Presidente 
Kennedy, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, 
Serra, Vila Velha e Vitória passam a receber. E 
aí, praticamente, cinquenta por cento do fundo 
ficam com esses doze municípios. Então, do 
recurso, trinta por cento, esses municípios ficam 
com quase cinquenta por cento do recurso. 

Aí é o caso que eu falei de Santa Maria 
de Jetibá. Eles recebem em 2019 um milhão e 
passam a receber dois milhões. Vai ter um 
milhão de ganho, no caso de Santa Maria. 

 Os demais, se a gente pegar o caso das 
duas maiores cidades em termos de IPM, que é 
Serra e Vitória, as duas juntas vão receber em 
torno de vinte e oito milhões de reais, dos cento 
e dezoito milhões previstos do fundo.  

Com o que esses municípios gastam? A 
Amunes fez um levantamento para saber onde 
os municípios estão aplicando os recursos. O 
que acontece? Nós já viemos a esta Casa, já 
debatemos com os deputados que estão aqui, 
com o presidente, com o Marcelo, com o 
Enivaldo, líder do Governo, sobre a Lei dos 
Royalties para custeio. Sempre tentando utilizar 
os recursos também, parte, para custeio. É esse 
dinheiro que a gente vem aqui pedir todo ano 
para poder dar um percentual para custeio. E 
onde os municípios gastam esse recurso? Onde 
eles aplicam esses recursos? Na coleta de lixo, 
na destinação do lixo, na merenda escolar, no 
transporte escolar, nas obras de infraestrutura 
da cidade e no custeio, que é aquela autorização 
que a Assembleia nos deu aqui. 

Quero registrar o Davi Diniz também. 
Obrigado pela presença. 

Muitos municípios pagam luz, água, 
telefone, combustível e custeio com parte desse 
recurso. 
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Aqui é algum exemplo para onde é 
destinado esse recurso. E qual é a preocupação 
que a Amunes está tendo, os prefeitos estão 
tendo e esta Casa, principalmente, a quem 
queria agradecer por este debate. Muitas 
prefeituras juntaram dinheiro, juntaram 
recurso, licitaram as obras, deram ordem de 
serviço, mas a obra ultrapassa o exercício 
financeiro, ou seja, a obra conclui o ano que 
vem. Muitos prefeitos estão contando com os 
royalties do ano que vem. Se ele não vai ter os 
royalties do ano que vem, como é que vai fazer 
com essa obra que já tem trinta, quarenta, 
cinquenta por cento dela em execução? Ou 
aquele município que depende desse dinheiro 
para comprar merenda escolar? Porque nós 
recebemos um valor insignificante do Governo 
Federal para merenda escolar. Então, a situação 
vai ficar muito difícil para os municípios que 
perdem essas receitas.  

Bem, a gente fez um levantamento 
aqui. Este ano os royalties devem dar em 
torno de cento e dezoito a cento e vinte 
milhões de distribuição para os municípios. Os 
trinta por cento destinados aos municípios. 
Deve dar em torno de cento e vinte milhões. A 
gente fez um cálculo prévio, vai dar cento e 
dezoito milhões. A decisão do STF faz esse 
valor cair para noventa e oito milhões porque 
deixa de ser trinta e passa a ser vinte e cinco. 
Então, tem uma sobra de cinco aí que dá algo 
em torno de vinte milhões. É nesse diálogo 
que a gente precisa avançar com o Governo 
do Estado, que a gente precisa avançar aqui 
com esta Casa. Porque o Governo já destina 
trinta por cento, então, que esse recurso seja 
um respiro para compensar essa perda tão 
grande que estamos tendo. Não resolve o 
problema, mas já é um alento. 

E aí, quanto os municípios estão 
perdendo hoje, se a gente fosse pegar o critério 
de 2019 como base? Os municípios vão perder 
setenta e três milhões de reais com o novo 
critério. E os municípios que ganham, os doze 
que ganham? Vão ganhar cinquenta e três 
milhões. Então, tem dezenove milhões que são 
os cinco por cento aí. Então, tem uma perda de 
setenta e três, em torno de setenta e três, como 
disse, valores estimados, e tem cinquenta e três 
milhões que os municípios vão receber com esse 

novo critério para receber, tem dezenove 
milhões aí que são os cinco por cento. 

E aí, o que é o equilíbrio disso? Esse aqui 
é um cálculo que a gente fez. O que é o 
equilíbrio disso? Que os municípios que passam 
a receber, vão receber cinquenta e três milhões, 
como seria para os municípios não perderem 
nada, se fosse zero a zero? Os municípios que 
vão ganhar, vão levar a parte deles, mas os 
municípios que estão hoje, o que seria para eles 
se equilibrarem e a gente não perder nada? O 
Estado teria que colocar 43,33% no Fundo das 
Desigualdades. Na verdade, ao invés de ser 
trinta, seria mais 13,33%. É um valor alto, mas 
eu fiz o cálculo só para a gente ter noção do que 
seria pagar aos doze municípios, que passam a 
ter direito, e os municípios capixabas não 
perderem nada, então teriam que sair de trinta 
para 43,33%, também dados estimados. 

Dizer aos deputados e aos prefeitos que 
estão aqui: nossa receita continua em queda. 
Nós continuamos recebendo menos. Então, aqui 
é só um comparativo do que nós arrecadamos 
no ano passado em royalties e o que vamos 
arrecadar este ano. Nós já estamos perdendo 
porque na maioria dos municípios os prefeitos 
falam: Eu estava recebendo trezentos mil e está 
vindo duzentos e vinte. Então, nós já estamos 
perdendo. Como nós estamos perdendo? 
Porque a arrecadação está menor. O barril de 
petróleo reduziu automaticamente o valor dos 
royalties, reduziu e a compensação do Estado é 
menor, o nosso dinheiro também é menor. 
Então, só este ano vamos ter uma perda de 
vinte milhões. Sem a decisão do STF nós já 
estamos perdendo vinte milhões porque 
estamos arrecadando menos, então já estamos 
com esse valor deficitário no nosso orçamento. 

Quem previu o orçamento do ano de 
2018, previu para 2019, já está deficitário, 
porque não tem nenhum município 
arrecadando mais do que o ano anterior. Nós 
estamos realmente com essa receita em queda. 

 
 (São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Para finalizar a minha participação, 

porque este é o último slide, dizer que ainda 
tem outra situação que nos preocupa ainda 
mais, porque ainda tem uma nova decisão no 
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STF, que é a distribuição dos recursos dos 
royalties para todos os municípios do estado da 
Federação. Essa decisão pode acontecer agora 
em novembro. Aí é pior ainda para o Estado e 
também para os municípios, porque o Estado 
perde e nós também vamos perder. Então, é 
muita notícia ruim para um dia só. É notícia ruim 
que estamos perdendo com a decisão do STF, 
agora, da semana retrasada, como também 
podemos ter, agora, em novembro, uma nova 
decisão muito ruim para o Espírito Santo. O 
Espírito Santo vai perder recursos, o Governo do 
Estado perde recursos, automaticamente nós 
também perdemos recursos. 

 Então, estamos torcendo que essa 
decisão seja favorável ao Espírito Santo. O 
governador tem isso lá e cobrado isso, que o STF 
decida em favor do Espírito Santo, porque se for 
em desfavor do Espírito Santo, aí gente, a 
situação ainda piora. 

 É uma apresentação daquilo que tá 
acontecendo hoje, para que todos tenham  
noção do que está acontecendo e que a gente 
possa buscar alternativas para dar uma solução 
que seja menos dolorida para os municípios 
capixabas. 

 Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) -  Vou passar a palavra para o presidente 
Erick Musso. 

 Obrigado, prefeito Gilson Daniel. 
 
O SR. ERICK MUSSO - (PRB) - Boa tarde a 

todos e a todas! Eu queria cumprimentar o 
deputado Marcelo Santos, cumprimentar o 
deputado Carlos Von, o deputado Dary Pagung, 
que é o vice-líder do Governo; o deputado 
Doutor Hércules e o deputado Enivaldo dos 
Anjos, íder do Governo, com Dary na vice-
liderança. 

Cumprimentar o Gilson Daniel, 
parabenizá-lo pela apresentação, que é o 
presidente da Amunes. Em nome do Gilson, 
cumprimentar todos os prefeitos, a nossa 
prefeita Vera, que está aqui; todos os presentes. 

Quero cumprimentar o Davi Diniz 
também, secretário da Casa Civil. 

Eu estava dizendo ao Marcelo... Nós 
estamos aqui num bate-papo sério porque é 
uma situação grave. O Espírito Santo pode 

perder dia 22 agora mais de um bilhão e meio 
de reais.  

Tem a força hoje do Rio de Janeiro junto 
com a gente, nesse debate que o governador 
Renato Casagrande está fazendo junto com o 
governador do Rio de Janeiro, para que possam 
tentar, na tese, derrubar no STF. Mas tem 
outros vinte e cinco estados fazendo uma contra 
força para que isso seja redistribuído. Só o Rio 
de Janeiro perde doze bilhões de reais.  

No que tange a esse assunto específico 
do Fundo de Combate às Desigualdades, quero 
parabenizar o deputado Marcelo Santos por 
promover esta audiência pública porque isso é 
um problema de Estado. Nessa hora não tem 
que ter coloração partidária, nessa hora nós não  
podemos ter para lá, ou para cá. Por exemplo, 
sou um deputado de Aracruz, todo mundo sabe 
disso. E Aracruz, nos cálculos do estudo da 
Amunes ganha dinheiro. Mas não é momento 
de pensar no próprio umbigo; é pensar na 
estabilização dos municípios capixabas como um 
todo.  

Então, eu, o deputado Marcelo e o 
deputado Enivaldo, inicialmente tivemos um 
diálogo com o governador sobre isso. Marcelo 
foi o escolhido entre nós a liderar esse 
movimento junto com os demais colegas, junto 
com o deputado Enivaldo, que é o líder do 
Governo.  

Minha presença aqui - vou pedir 
desculpas porque tenho que me ausentar - é 
para dizer que estamos juntos neste debate 
para tentar fazer uma forma equalizatória junto 
com o Governo do Estado desses 13,33 ou 
quatorze por cento, que seja, para que a gente 
possa dar um equilíbrio em, pelo menos tentar 
conseguir uma regra de transição assim. Não dá 
para você mudar a regra do jogo no meio do 
jogo. Acho que precisa ter um equilíbrio neste 
momento.  

Está aqui o secretário da Casa Civil, está 
o líder do Governo e o deputado Marcelo, que 
nesse assunto é quem está nos liderando, 
liderando a Casa, enfim, tem me reportado a 
todas as conversas depois da primeira que 
tivemos, para a gente tentar equilibrar numa 
regra de transição.  

Acho que o Estado equilibra esse jogo e 
cria uma regra, porque hoje está sendo usado 
para custeio, hoje está sendo usado para 
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merenda, hoje está sendo usado para lixo, hoje 
está sendo usado para um tanto de coisa, que 
esta Casa teve participação ativa e fundamental, 
inclusive na abertura do gasto desse recurso 
para várias áreas.  

Então, quando li aqui o relatório que o 
Gilson apresentou ali, de que Bom Jesus do 
Norte - está nosso prefeito ali - perde mais de 
noventa por cento desse recurso... Se não for 
uma coisa construída, tem lugar aí que pode 
passar a chave porque fica ingovernável, 
inadministrável.  

Então, o meu apelo aqui, o apelo ao 
Governo  é que  a gente possa construir essa 
regra de transição. A Casa está atenta a esse 
assunto. E mais uma vez aqui, quero te 
parabenizar e parabenizar o Enivaldo, enfim, 
todos nós, deputados, estamos, com certeza 
absoluta, do lado dos municípios. Temos nossa 
parcela de governabilidade e de estabilização do 
governador Renato Casagrande. Isso, digo alto e 
bom som. O governador tem a nossa confiança, 
tem a confiança da Assembleia Legislativa. Esta 
Casa não lhe faltou, em todos os projetos que 
ele encaminhou à Assembleia, sob a liderança 
do deputado Enivaldo: o Fundo Soberano, o 
Fundo de Infraestrutura, dois empréstimos do 
Bird, cinco projetos da Saúde, Fundação de 
Saúde,   enfim, todos os projetos que lhe deram 
a capacidade de ter, nos próximos três anos, 
mais de cinco bilhões de reais para 
investimento.  

Então, a Casa não lhe faltou nesse 
sentido. E acredito que nós, unidos, diante de 
um diálogo republicano, democrático, mas 
colocando essa situação para o nosso 
governador, não tenho dúvida de que ele, com a 
sensibilidade dele, que já teve passagem pelo 
Senado da República, pela Câmara Federal, 
enfim, está na segunda vez no Governo do 
Estado, terá a sensibilidade de a gente tentar 
encontrar a solução, sabe Gilson?  

Então, nossa participação aqui, hoje, é 
para dizer que vocês podem contar com a 
Assembleia Legislativa, sob a liderança, não só 
minha, como do deputado Marcelo, como do 
deputado Enivaldo, do Dary, do Von, do 
Hércules, de todos os trinta parlamentares, que, 
não tenho dúvida alguma, não se furtarão desse 
debate, de tentar ajudar os municípios neste 
momento que nós podemos dizer ser de 

dificuldades, pequenas e médias, mas podemos 
também viver um período de dificuldades em 
nível máximo de colocar, em algumas ocasiões, 
possibilidades de ter um colapso de questão 
administrativa e financeira. 

Eu ouvi relatos. O cara falou: Se esse 
dinheiro dos royalties não chegar, eu vou ter que 
demitir. Não vou conseguir fazer isso. Não vou 
conseguir levar o meu lixo para o transbordo. 
Isso gera uma crise, sobretudo em um período 
em que muitos estão finalizando - deputado 
Luciano Machado acabou de chegar - seus 
mandatos.  

Não estamos aqui para discutir política 
partidária eleitoral, mas precisam fechar as 
contas. Independente de quem vai disputar e de 
quem não vai disputar, ou que está encerrando 
oito anos ou não, todo mundo precisa fechar as 
contas, entregar as contas sanadas, 
equilibradas, enfim, com prestação de contas e 
tudo aquilo que a gente sabe. A gente precisa, 
neste momento, ter uma união em torno desse 
assunto. 
Conte com a gente, Marcelo. Continue liderando 
os processos. Se precisar da minha participação, 
da Mesa Diretora, enfim, sabe que pode contar 
nesse sentido.  
No mais, obrigado. Uma ótima tarde a todos 
vocês.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Obrigado, presidente. 
Registrar a presença também do deputado 
Luciano Machado, compondo aqui a Mesa 
conosco. 
Cumprimentar também os prefeitos; os 
secretários; os assessores; as vereadoras; 
homens e mulheres do Poder Legislativo 
Estadual, que chegaram também aqui agora. Já 
havia iniciado a reunião da nossa Comissão de 
Petróleo. 

Eu vou passar a palavra para o Chefe da 
Casa Civil, Davi Diniz, a quem também quero 
agradecer pela presença e pela sensibilidade do 
Governo em estar aqui, representado por V. 
Ex.ª. 
  

O SR. DAVI DINIZ - Boa tarde a todos! 
Cumprimentar todos os prefeitos; 
cumprimentar em nome do nosso prefeito 
Gilson Daniel, presidente da Amunes; 
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cumprimentar o nosso presidente da Casa, Erick 
Musso; cumprimento também Marcelo Santos, 
presidente da Comissão de Petróleo e Gás. 
Cumprimentar os demais colegas deputados, 
Carlos Von, Dary, o nosso líder do Governo - 
Enivaldo dos Anjos -, Doutor Hércules e o 
deputado Luciano Machado. 

O Governo recebe essa decisão com 
muita preocupação. O Governo, após essa 
decisão, vem tentando buscar alternativas, mas 
também se encontra em uma situação um 
pouco delicada. Hoje a situação do Governo tem 
duas legislações a cumprir: o Fundo das 
Desigualdades, com trinta por cento, mais a 
partilha dos vinte e cinco por cento conforme 
determinação de Brasília. Então, hoje, o 
Governo tem uma partilha de cinquenta e cinco 
por cento, que o Governo também não 
comporta no momento. 
 Então, a gente tem que buscar em 
conjunto. Daí a importância desse movimento 
do deputado Marcelo Santos junto à comissão, 
junto aos demais deputados, para que a gente 
busque alternativas. Hoje a gente sabe da 
situação, principalmente dos municípios um 
pouco menos desenvolvidos do nosso Estado. 
Passarão por mais dificuldades ainda. Os 
municípios hoje um pouco mais desenvolvidos, 
que têm maior produção e maior participação 
na cota/parte do ICMS, serão mais beneficiados. 
 Então, o Fundo das Desigualdades vinha 
justamente para tentar fazer esse equilíbrio, 
tentando distribuir um pouco melhor a riqueza, 
apesar da grande concentração que o nosso país 
ainda tem de riqueza; o nosso Estado. A ideia 
era tentar distribuir e ajudar aqueles que 
tinham uma menor participação na cota/parte 
do ICMS. 
 Então, é bem-vindo e salutar o debate. 
Aqui é uma Casa de Leis; é o local que deve ser 
debatido e discutido. Tenho certeza que o 
governador e o Governo não se furtarão de 
receber cada proposta, cada sugestão desta 
Casa e debater a melhor forma possível, tanto 
para o Governo do Estado, como também a 
melhor forma possível para que os municípios 
possam ter um mínimo de governabilidade e 
conseguir arcar com os seus compromissos 
principalmente no final do ano, no final do 
mandato. Dependendo das propostas que 
surgirem, quem sabe, conseguir fazer uma 

transição, um movimento um pouco menos 
abrupto do que seria a interrupção do Fundo 
das Desigualdades de forma imediata. O tempo 
urge, porque também o Governo não consegue 
ficar com as duas leis em vigor.  

Então, também temos que ter um pouco 
de celeridade e, tenho certeza, que o 
governador vai estar à disposição dos deputados 
para estar fazendo esse debate. E, enquanto 
secretário-chefe da Casa Civil, estou aqui para 
acolher o que for possível acolher, de iniciativa, 
de proposta, e estar fazendo um debate junto 
aos colegas do Governo do Estado, 
principalmente ao nosso secretário da Fazenda, 
nosso secretário de Planejamento, para também 
ajudar nessa construção coletiva dos prefeitos, 
deputados e do Governo do Estado. 

Parabéns pela iniciativa, deputado 
Marcelo. Estamos à disposição. Obrigado, gente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) -  Obrigado, Davi Diniz. Vamos bater 
palma, gente, porque ele merece. (Palmas) 

Davi veio aqui. A fala final, naturalmente, 
é a do governador, então, é importante o 
debate. A palavra do presidente Erick nos 
representa, tem um peso porque representa 
aqui o Poder Legislativo Estadual, mas é cada 
um de vocês que sente na pele o problema. Eu 
falava agora há pouco com o deputado Enivaldo, 
conversava com os colegas deputados, é 
importante que nós possamos ouvir os 
prefeitos, naturalmente também os nossos 
colegas deputados que estão aqui, para mostrar 
a participação deles neste debate, colocando-se 
à disposição. 

Quando uma decisão como essa alcança 
o Estado e, naturalmente, interfere 
imediatamente numa legislação como esta que 
nós aprovamos aqui, desde 2006, e causa, pode 
causar esse estrago enorme, fruto de isso tudo, 
do planejamento de obras que já se iniciaram, 
que tem uma preocupação, naturalmente, dos 
gestores, como é que vão entregar, de serviços 
continuados que precisam ser feitos, e aí é essa 
a preocupação porque, naturalmente, você tem 
um prejuízo nesse percentual. Estou falando aí 
de oitenta e três, noventa por cento. Algumas 
possibilidades podem ser feitas. E aí é por isso 
que é importante estarmos debatendo aqui. 
Uma delas é a mudança na regra de distribuição 
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do ICMS, porque lá tem peso. E se você observar 
os municípios que mais receberam ou que mais 
vão receber agora, fruto da decisão do ICMS, a 
gente pode também, na possibilidade, tem que 
colocar isso à Mesa agora, fazer uma mudança 
na partilha do ICMS, para compensar os 
municípios que vão sofrer esse prejuízo agora. 
Isso é uma possibilidade.  

Então, é este o momento agora para a 
gente debater. É lógico que não vai começar 
agora e terminar hoje ainda, mas tem que ter 
uma velocidade para que esse debate aconteça, 
para que nós possamos tranquilizar um pouco 
mais os prefeitos que aqui estão, como disse 
aqui o prefeito Gilson Daniel, como disse aqui o 
próprio presidente Erick, as pessoas que saíram 
de cidades tão distantes, estando aqui, 
representando o conjunto da sociedade local. 
Então, é importante dizer isso. Ninguém que 
está aqui está brincando de ser prefeito, sabe 
dos compromissos que tem, e vocês podem ter 
certeza que esta Casa não vai se furtar a 
enfrentar e fazer um bom debate. 

O governador Renato Casagrande é um 
estadista. E por que este debate está 
acontecendo aqui e agora com a presença do 
chefe da Casa Civil? Porque não teria este 
debate se fosse um governador que não criasse, 

por exemplo, o Fundo Soberano. Alguém que 
não pensou só, como disse o Erick aqui, no 
umbigo dele. Tenho uma receita enorme, vou 
gastar lá no meu exercício de Governo. Não! 
Fez um Fundo Soberano que, inclusive, está 
sendo analisado para ser cópia fiel no Estado 
brasileiro. 

Então, a legislação foi criada em 2006, o 
governador Renato Casagrande fez um 
aprimoramento nela, inclusive flexibilizou, 
depois tivemos outras alterações. Então, há um 
gesto do governador Casagrande, não só na fala 
conosco, mas aqui da presença do chefe da Casa 
Civil, de que este é um tema importante, seja 
que nós façamos aí uma transição, uma 
remodelagem no próprio projeto. E aí pensar 
em alguma coisa e, inclusive, se tiver que 
chegar, Carlos Von, deputado Enivaldo, a um 
extremo, fazer a alteração na legislação de 
divisão naqueles vinte e cinco por cento, que 
competem aos municípios, regido por uma lei 
estadual na mudança para melhorar os índices 
de participação dos municípios, alcançados com 

esse prejuízo enorme que vão sofrer agora. 
Então, é importante isso.  

Vamos fazer um debate aqui. 
Naturalmente, eu queria só passar a palavra 
para o líder do Governo, importante figura aqui 
na Assembleia, a experiência de Enivaldo pesa 
muito. Estou falando de um cidadão que, além 
de ter sido deputado, prefeito, foi conselheiro 
do Tribunal de Contas, tem esse peso e hoje nos 
lidera aqui na Casa como membros da base 
aliada. 

Então, com a palavra, o deputado 
Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, vou agradecer. Vou me 
considerar satisfeito pela manifestação do chefe 
da Casa Civil e do presidente da Assembleia e, 
evidentemente, pela sua, mas vou declinar. 
Acho que é possível resolver isso. Vejo boa 
vontade do Governo em resolver. 
 Vou declinar para que sobre tempo para 
os prefeitos poderem se manifestar. É mais 
importante ouvi-los. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Concordo. 
 Deputado Carlos Von. 
 

 O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Boa 
tarde a todos, prefeitos, secretários, 
vereadores, meus colegas deputados, secretário 
da Casa Civil Davi Diniz, Gilson Daniel. 
 Quero parabenizar pela explanação. 
Acho que ficou bem claro o que cada município 
vai perder e o que cada município vai ganhar. V. 
Ex.ª, com muita sabedoria, mostrou um 
caminho. Quarenta e três por cento, hoje no 
estado, trinta por cento, mas acho que o 
governador pode avaliar com carinho essa 
questão porque os municípios não podem ficar 
prejudicados. 
 Recentemente foi feito um acordo, ANP, 
Petrobras e Governo do Estado, no qual o 
governador vai receber um bilhão de reais. Feito 
esse acordo. E é um tema extremamente 
relevante e complexo, envolvem cálculos 
complexos, decisão judicial, que desde 2005, 
salvo engano, a Prefeitura de Vila Velha - está 
aqui o prefeito Max Filho, parabéns!  

Eu gostaria muito de poder ouvir os 
prefeitos, em especial o prefeito de Vila Velha 
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Max Filho, porque ele é parte desse processo. 
Acho que ele pode explicar como tudo 
aconteceu desde o início, porque é uma lei de 
89 e, até 2006, era direito dos municípios 
receber esse recurso, porém não recebiam. 
Então, a partir de 2005, quando foi provocado, 
2006 o então governador Paulo Hartung criou o 
Fundo das Desigualdades Regionais. 

Era isso, meu presidente Marcelo Santos. 
Muito obrigado pela oportunidade! Também 
quero poder ouvir os prefeitos. Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Deputado Dary. 
 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Boa tarde 

a todos! Quero cumprimentar nosso presidente 
Marcelo Santos, nosso líder do Governo 
Enivaldo dos Anjos, Hércules Silveira, nosso 
amigo Luciano Machado, Carlos Von, nosso 
presidente da Amunes Gilson, nosso secretário 
da Casa Civil Davi. 

Dizer para os prefeitos que o que já 
ouvimos aqui do deputado Marcelo, do 
deputado presidente Erick, os prefeitos, os 
municípios podem contar cem por cento com a 
Assembleia Legislativa.  

É mais uma decisão do Supremo, 
deputado Marcelo, que atinge o Espírito Santo. 
Primeiro foi o Fundap, que arrebentou nossos 
municípios. Tivemos várias passeatas aqui, 
inclusive com a liderança do governador Renato 
Casagrande. E agora essa decisão. 

Não tenho dúvida nenhuma que sempre 
temos saída. Se tiver vontade política, tem 
saída. Aqui com a presença do nosso secretário 
e os deputados, junto com nosso prefeito Gilson 
Daniel, tem a confiança de todos os prefeitos, 
que é o presidente da Amunes, vocês podem ter 
certeza que a Assembleia Legislativa não vai se 
furtar. 

Somos deputados, a maioria, do interior. 
Sou deputado municipalista e quero dizer que, 
ouvindo os nossos colegas deputados aqui, 
vocês podem ter certeza que a Assembleia está 
à disposição dos prefeitos, dos municípios. 

Parabéns, deputado Marcelo, por essa 
reunião! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Deputado Luciano. 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Primeiro, parabenizar o deputado Marcelo pela 
proposição desse debate importante, desse 
tema tão preocupante que está acontecendo 
com um percentual grande dos municípios 
capixabas. 

Eu acredito que isso tenha acontecido só 
com o Espírito Santo, essa decisão do STF. 
Quantos estados estão atingidos? Você tem 
essa... (Pausa) 

A lei é geral. 
Acho que o que precisa hoje, primeiro, 

ver em que o Governo pode ajudar. É uma 
solução mais simples. Só que todo mundo quer 
aumento. Polícia quer aumento, professor quer 
aumento e o Governo tem as suas dificuldades. 
Estou dizendo isso porque seria a segunda 
opção, no meu ponto de vista. 

A primeira opção seria mobilizar os 
municípios brasileiros que estão perdendo junto 
ao STF para que seja revisto... (Pausa) 

Por isso perguntei, porque nesse caso 
parece que é pertinente ao Espírito Santo, uma 
ação de 89, não é isso? (Pausa)  

2005? É, 2005. 
Então acho que seria o primeiro passo, 

mesmo sendo somente os municípios do 
Espírito Santo. Procurar nos unir, todos, como 
estamos fazendo aqui e procurar, em nível 
nacional, mobilizar junto ao STF, mostrando que 
a concentração de riqueza, já ficou claro que 
não resolve a vida dos municípios. 

O maior problema do Brasil é a 
desigualdade social e isso vai aumentar ainda 
mais a desigualdade social. O Supremo, que tem 
a missão de fazer o Brasil mais igual, tem que 
refletir sobre isso. 

E lógico que essa redução das 
desigualdades criava uma condição inversamente 
proporcional, levando em conta a população, a 
arrecadação. Todo mundo sabe que Cachoeiro e 
Vila Velha, por exemplo, são municípios que têm a 
população alta, Cariacica também, por exemplo, 
com uma arrecadação baixa. 

Então é um negócio polêmico. Talvez seja 
mais fácil o Governo resolver algumas questões de 
três ou quatro municípios do que resolver 
problema de sessenta municípios. Acho que a 
mobilização seria, agora, a reversão. 

Parabéns, Marcelo! Como disse o 
deputado Dary, vamos ouvir ideias. De repente, 
tem alguém aqui que já estudou muito sobre 
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isso, assim como o Gilson Daniel, presidente da 
Amunes, que está completamente inteirado e 
sofrendo por ele, por todos os municípios 
capixabas, é que possamos agregar boas ideias 
para transformar em boas práticas. 

Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Obrigado, Luciano. 
Com a palavra o deputado Hércules 

Silveira. E a partir daí vamos abrir para as falas.  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Quero dar boa tarde a todos. Especialmente, 
abraçando o Gilson Daniel, abraço todos os 
prefeitos, os vereadores e também as pessoas 
que estão aqui preocupadas com isso.  

Quero parabenizar o deputado Marcelo 
Santos por esse momento tão importante de 
conseguir trazer a preocupação de tantas 
pessoas e tantos municípios.  

O prefeito Gilson Daniel falou, e pelo 
quadro que o Gilson mostrou, está ruim e 
poderá piorar muito mais. Isso realmente é 
lamentável. O Davi se colocou à disposição, 
através do nosso governador. Tenho certeza 
que o governador poderá ajudar os municípios, 
que já estão em dificuldade hoje, mas que, a 
partir do ano que vem, poderão sofrer muito 
mais. 
 Então estamos aqui, não faço parte desta 
comissão, mas não poderia, nesse momento 
grave, deixar de vir aqui tentar dar minha 
contribuição. Mais uma vez, Marcelo, meus 
parabéns por essa preocupação. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Obrigado, meu decano! 
 Vou abrir a fala, inicialmente com o 
prefeito que sofre o maior impacto, o prefeito 
Marcos Messias, de Bom Jesus, e, a partir daí, o 
prefeito que quiser fazer uma manifestação 
apresentando os problemas que pode enfrentar 
e o que essa lei ajudou na cidade, isso é 
importante. 
 Queria limitar, para ser bem objetivo, ao 
máximo de três minutos e sintetizar essa fala 
porque o objetivo é a gente ouvir os prefeitos, 
sei que essa lei foi importante para ele, o que é 
resultado desse recurso que chega hoje no 
caixa, a crise que foi enfrentada, que não foi 

provocada pelos prefeitos e, sim, pelo Governo 
central, desoneração de IPI, a crise econômica 
potencializada pela política e que o prefeito está 
pagando conta sem ter feito nada. Com o fim da 
Lei das Desigualdades Regionais, desse fundo, o 
que vai acontecer? 
 Então, com a palavra o prefeito de Bom 
Jesus, Marquinhos Messias. 
 
 O SR. MARQUINHOS MESSIAS - Boa 
tarde a todos! 

Inicialmente agradecer a esta Casa de 
Leis, agradecer ao nosso deputado Marcelo a 
iniciativa, a todos os deputados, Davi Diniz, que 
está aqui com a gente representando o 
Governo, nosso presidente da Amunes, 
parabenizar pelas suas palavras também. 
 Nós, de municípios menores, 
atravessamos um momento muito difícil, como 
o Gilson disse aqui, com essa queda de receita 
que a gente já tem, fora da Lei das 
Desigualdades. Essa queda, na verdade, só para 
vocês terem uma ideia, no meu município, por 
exemplo, do mês de agosto ao mês de 
setembro, tivemos uma queda, em Bom Jesus 
do Norte, de setecentos mil reais, na minha 
receita de agosto para setembro. Então, com 
essa queda da desigualdade, futuramente ficará 
quase inviável manter o município. Em Bom 
Jesus do Norte, vamos ter uma queda de dois 
milhões de reais, então é um negócio que temos 
que ver com muito carinho. Por isso, eu 
agradeço muito a esta Casa de Leis, aos 
deputados, ao nosso Governo do Estado.  

Mas temos uma grande vantagem, 
porque nós estamos, Davi, no Estado que é um 
dos mais equilibrados da União, do nosso País. 
Então nós temos condições de ajudar a todos os 
sessenta e quatro municípios. Não é só Bom 
Jesus do Norte. Bom Jesus do Norte tem uma 
queda grande, muito significante, que, no 
futuro, ficará inviável uma gestão 
administrativa. Não digo nem a gestão hoje.  

O meu mandato fecha em 2020, por isso 
tenho buscado equilibrar muito as finanças do 
município, mas vai ficar muito inviável para a 
próxima gestão do município se manter. Para 
vocês terem uma ideia, peguei o percentual, de 
2017, de sessenta e oito por cento, hoje, 
consegui chegar ao final de 2018 dentro do 
limite de gasto com pessoal, que é cinquenta e 
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quatro, hoje estou com 51,8%. Já imaginaram 
com essa queda da receita, deputados, de dois 
milhões de reais, no município, onde vai parar o 
meu percentual? Onde vai parar o percentual 
dos sessenta e quatro municípios que vão ter 
essa queda? Então, eu venho fazer a defesa de 
todos.  

Aqueles municípios que se beneficiam, 
parabéns, mas o Estado do Espírito Santo perde 
muito. Nós temos que buscar uma solução. Eu 
acho que a solução não vai ser difícil de 
buscarmos porque nós atravessamos uma fase 
difícil, todos os estados do Brasil, mas o estado 
do Espírito Santo é um dos estados mais 
equilibrados economicamente.  

Tenho certeza de que com o apoio desta 
Casa de Leis, dos deputados, do Governo do 
Estado, do Renato Casagrande. Como Marcelo 
mesmo disse aqui, é municipalista, defende os 
interesses dos municípios. Conheço muito bem 
o nosso governador Renato. Tive a 
oportunidade de caminhar com ele por muitos 
anos. Fui filiado ao PSB, sei do seu 
comprometimento. E não tenho dúvidas, de 
que, na verdade, hoje é um passo muito 
importante, Gilson, para que possamos buscar 
essa solução. Acho que Gilson disse aqui, fez 
uma proposta, acho que essa proposta é uma 
proposta que discutimos na Amunes, junto aos 
prefeitos. Tenho certeza de que vai beneficiar e 
ajudar a todos.  

Então, venho falar aqui não em defesa só 
do meu município, Bom Jesus, mas de todos os 
sessenta e quatro municípios. 

Mais uma vez agradecer a vocês, 
deputados; agradecer ao Marcelo e a todos os 
deputados desta Casa de Leis, que têm 
ajudado muito aos municípios de todo o 
estado do Espírito Santo. Acho que foi o Erick 
que disse aqui: vocês já vêm se beneficiando 
com esses royalties porque, na verdade, esses 
royalties são para serem gastos com 
investimentos, vocês disponibilizaram 
cinquenta por cento que é para ser 
disponibilizado com custeio. Isso já foi um 
grande avanço para os municípios.  

Então, nós já temos esse apoio, e esse 
apoio de vocês, imediato, da gente trazer a 
solução, trazer o remédio, isso é muito 
importante para nós munícipes, que estamos lá 
na ponta, sofrendo com as dificuldades.  A gente 

fica muito feliz, Marcelo, em saber que a gente 
tem o apoio imediato de vocês.  

Meu muito obrigado a todos vocês, aos 
deputados, ao Davi Diniz, que está aqui 
representando o Governo. Mando meu abraço. 
Tenho certeza de que juntos iremos buscar a 
melhor solução para todos os municípios que 
estão sofrendo com essa perca no estado do 
Espírito Santo. Meu grande abraço a todos! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Obrigado! 
Gostaria de pedir aos prefeitos que 

quando forem se manifestar pudessem se 
apresentar. Como está sendo transmitido pela 
TV Assembleia, é importante que ela capte isso, 
inclusive tem a Taquigrafia, porque isso vai para 
as notas taquigráficas da Assembleia. 
 Prefeito Thiago, Rio Novo do Sul. 
 
 O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 
Presidente, pela ordem! 
 Quero registrar a presença do nosso ex-
deputado Jamir Malini, e se V. Ex.ª autorizar, 
convidá-lo para ficar próximo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ele não está aqui porque não quer. Ele 
sabe que pode vir para cá. É nosso amigo! Vem 
para cá, Malini! 
 Prefeito Thiago, Rio Novo do Sul. 
 

 O SR. THIAGO FIORIO LONGUI - 
Senhoras e senhores, boa tarde! Boa tarde a 
todos! Senhores deputados, sintam-se todos 
cumprimentados; colegas prefeitos. 

Rio Novo do Sul vai perder oitenta e três 
por cento?  É isso mesmo? 

 

 O SR. PRESIDENTE - ( MARCELO SANTOS 
- PDT) - A pancada é essa mesmo. 
 

O SR. THIAGO FIORIO LONGUI - É oitenta 
e três por cento? Está bom. 

Fico imaginando eu chegando ao 
município agora e dando essa notícia. Rio Novo 
do Sul arrecada uma média por ano de dois 
milhões e duzentos mil reais de royalties 
federal. E nós fizemos um planejamento 
estratégico, royalties federal, para aplicar, tem 
que ter um conselho que aprove a aplicação da 
destinação desses royalties. 
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Rio Novo do Sul, assim como a maioria 
dos municípios interioranos, só consegue fazer 
investimento em infraestrutura de duas formas: 
royalties federal, convênio com o Governo do 
Estado ou com o Governo Federal. Não existe 
outra maneira de fazer investimento em 
município do interior que não seja royalties 
federal ou convênio com o Governo do Estado 
ou o Governo Federal. 

 Dito isso, em Rio Novo do Sul reunimos 
o conselho de royalties, abrimos o orçamento, 
fizemos o orçamento participativo e convidamos 
a população para opinar em quais seriam as 
prioridades do município. E a população veio e 
opinou. Nós queremos reformar as UBS, as  
Unidades Básicas de Saúde, queremos 
drenagem e pavimentação nos bairros x, y,  z, 
queremos isso e isso. 

 Para executar e aplicar esse dinheiro, 
tínhamos que ter projeto, o projeto executivo 
de engenharia. Pois bem, fizemos um 
planejamento estratégico para 18, 19, 20 e 21, 
e, assim, sucessivamente. Porque Rio Novo do 
Sul tem essa média de arrecadação anual: dois e 
duzentos.  

Fico pensando, senhoras e senhores, na 
instabilidade social, na instabilidade, na 
insegurança da população que foi lá, opinou, 
criamos um orçamento, criamos um 
planejamento estratégico, presidente Gilson, 
contratamos as dores, o projeto executivo de 
engenharia, que é sim, caro para os municípios, 
custoso para os municípios do interior. Estamos 
preparando um edital, com a maior felicidade 
para publicar, o edital de licitação. E, agora, 
tenho que reunir a população para dizer que 
não vai ter dinheiro?! É preocupante. Estou aqui 
tremendo. É preocupante.  

Já estava difícil levantar o moral do 
político. Já estava difícil levantar nossa classe 

enquanto credibilidade junto à população. E, 
agora, quando as coisas começam a querer 
clarear, que o político começa a criar forças, 
nós vamos ter que ir lá, na nossa comunidade, 
dizer que Rio Novo do Sul vai perder oitenta e 
três por cento?! Isso é impraticável, isso é 
aterrorizante.  

Realmente, saio daqui hoje, 
consternado. Saio daqui hoje muito 
preocupado, mas na certeza, na segurança, 
deputados, de que nós, municípios, não 

estamos sozinhos. Saio daqui na segurança de 
que juntos - o Parlamento estadual, junto com 
vocês - vamos chegar a um termo comum, para 
que haja, pelo menos, uma transição respeitável 
da forma como isso está sendo aplicado.  

Pela atenção de todos, muito obrigado e 
me desculpe qualquer emoção. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O pessoal que está na galeria, está 
dando para ouvir um pouquinho? (Pausa) Está 
dando, não é? Muito obrigado.  

 

Prefeito, é bom se apresentar porque 
grava, no microfone, não só apenas minha fala. 

 
O SR. OSVALDO FERNANDES DE 

OLIVEIRA JUNIOR - Sou Osvaldo, prefeito de 
Mucurici.  

Queria parabenizar a iniciativa da 
Assembleia Legislativa. Parabenizar todos os 
deputados aqui: Luciano, Hércules, Enivaldo, 
Marcelo, Dary e Carlos Von. Parabenizar nosso 
secretário da Casa Civil, Davi Diniz e nosso 
presidente da Amunes, Gilson Daniel.  

Vim aqui, saí lá de Mucurici, são 
trezentos e cinquenta quilômetros, vim 
preocupado, mas, agora, quero dizer para vocês 
que estou menos preocupado porque sei que o 
Governo do Estado está aqui, a Assembleia 
Legislativa está aqui, junto com nossa Amunes. E 
vamos ter um denominador comum, que vai 
resolver nossa situação.  

O que eu queria dizer, deputado 
Marcelo, vou falar um exemplo do que significa 
a Lei das Desigualdades para Mucurici. Lá, em 
Mucurici, a maioria dos prefeitos sabe, eu 
sempre posto fotos do nosso balneário. O 
balneário de Mucurici - quem não conhece, 
entra hoje. Dary conhece -, e tudo aquilo foi 
construído nessa época toda, com dinheiro de 
royalties do petróleo.  

Então, quero só dizer para vocês o que 
significou para Mucurici esses royalties do 
petróleo, como que transformou a cidade esse 
recurso e a falta que esse recurso vai fazer para 
nossa cidade.  

Mas saio satisfeito, alegre, porque sei 
que vocês juntos: Amunes, o Governo do Estado 
e a Assembleia Legislativa, saberão dar a 
solução para que não possamos sofrer tanto, 
como disse nosso prefeito de Rio Novo do Sul.  
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Muito obrigado e um abraço a todos 
vocês.  (Palmas) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pode ter certeza que a Assembleia não 
vai permitir esse sofrimento enorme. 
 Mais algum prefeito?  

O nosso prefeito de João Neiva, vizinho 
da Região Metropolitana, Dr. Otávio. 
 
 O SR. DR. OTÁVIO - Eu sou o Otávio, 
prefeito do município de João Neiva. Não vou 
ser repetitivo. Cumprimentar todos. Acho que 
não adianta chorar o leite derramado. Nós 
temos é que encontrar uma solução para o 
problema. 
 Quando nós assumimos o poder em 
2017, nós descobrimos, em uma conta, que o 
prefeito anterior, apesar de ter deixado 
dezesseis milhões, de dívidas, não soube utilizar 
o recurso que estava depositado bonitinho em 
uma conta do Fundo Cidades, criado pelo 
governador Renato Casagrande em sua gestão 
anterior. Olhe que, para um município do 
tamanho de João Neiva, foi um prêmio, porque 
foi a única coisa boa que nós encontramos, 
quase um milhão de reais, depositados nesse 
fundo. Se eu não me engano, o depósito inicial, 
se não me falha a memória, foi superior a um 
milhão e duzentos mil. Então, por que não 
compensar as nossas perdas por meio desse 
fundo? (Palmas) 
 Então, fica aqui a minha sugestão ao 
Davi, que representa o nosso governador: que 
ele reedite o Fundo Cidades e faça a 
compensação das nossas perdas por meio desse 
mecanismo. 
 Muito obrigado.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) -  Obrigado, prefeito. 
 Mais algum prefeito? Giló, Borel, Vera? 
(Pausa) 
 Josafá! 
 
 O SR. JOSAFÁ STORCH - Boa tarde a 
todos e a todas. Boa tarde, Marcelo, deputado; 
todos os deputados; Dary Pagung também, 
amigo pessoal.  

Já foi dito aqui. Eu quero parabenizar o 
prefeito pela fala.  Laranja da Terra se espelha 

naquilo que o senhor disse aqui. Entre ICMS e 
royalties, estão previstos menos dois milhões de 
reais para Laranja da Terra, que é um município 
pequeno, um município novo e que carece, 
inteiramente, dessas ajudas. 

Depois de tudo planejado, depois de 
tudo sonhado, depois de chegar e ajeitar uma 
casa e agora sonhar que a coisa vai deslanchar, 
a areia começa a sair debaixo do pé da gente. 
Sabe, é difícil. Quase noventa por cento...   
Laranja da Terra é setenta e sete por cento, se 
eu não me engano, entre ICMS e royalties, serão 
menos dois milhões de reais.  

Eu quero dizer que, com os royalties, eu 
tenho recursos na Saúde, eu tenho recursos na 
Educação, eu tenho recursos para puxar o lixo, 
eu tenho recursos em várias áreas que serão 
muito afetadas. Serão muito afetadas. 

Quando eu entrei, Laranja da Terra, que 
tem três escolas rurais, estava há, pelo menos, 
quinze anos, sem reformar nem uma escola. 
Com autorização do conselho, porque 
precisamos criar o conselho, nós aplicamos 
parte desse recurso em reformas de escolas. E 
projetos de outras escolas, prefeito, como lá no 
seu município, já estão todos prontos para o 
ano que vem.  

Como que eu digo para aquela 
população que está esperando a reforma de 
uma escola há quinze anos que agora eu não 
tenho mais esse recurso? É triste! 
Então, eu espero que, realmente, os nossos 
deputados e o nosso governador, que é um 
homem... Eu, às vezes, até me emociono, 
porque eu sei o que a população espera de um 
prefeito lá no interior. Mas eu espero que o 
governador, com a sensibilidade que ele tem, 
possa olhar para os menos favorecidos, que 
somos os prefeitos e os municípios de menor 
porte. 

Muito obrigado. (Palmas) 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Obrigada, Josafá. Mais algum prefeito? 
(Pausa) 

Pois não, prefeito Max Filho, Vila Velha. 
 
O SR. MAX FILHO - Gente, muito boa 

tarde. Senhores deputados, secretário, 
prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, 
secretários, muito boa tarde a todos! 
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Em breves palavras, fui citado aqui pela 
fala do deputado Carlos Von e entendo que é 
importante que eu dê uma resposta diante 
dessa provocação. Minha intenção era só estar 
ouvindo aqui hoje. 

Mas o Espírito Santo começou a lidar 
com o assunto petróleo depois de uma 
descoberta importante, patrocinada 
politicamente pelo então deputado federal João 
Miguel Feu Rosa. Ele fez a campanha O 
Roncador é Nosso. E qual foi a tese? A linha que 
define o limite do Espírito Santo com o Rio de 
Janeiro, colocado o mapa em cima da mesa, ela 
é uma, mas, quando plota o mapa sobre o globo 
terrestre, a linha desce um pouco e o Campo do 
Roncador passou a ser, parte dele, do estado do 
Espírito Santo. 

Essa luta se deu em 2002 e, então, o 
governador José Ignácio tentou receber do 
Fernando Henrique. Apesar de serem do mesmo 
partido na época, Fernando Henrique não quis 
repassar a José Ignácio. Estava vivendo um 
momento muito difícil no final do seu Governo.  

Em 2003, então, o Lula veio e transferiu 
a Paulo Hartung. Palocci veio ao Palácio 
Anchieta, era o ministro da Fazenda, e transferiu 
naquele tempo trezentos milhões de reais. Foi 
com aquele dinheiro que o Estado do Espírito 
Santo colocou em dia o pagamento do 
funcionalismo, que até então vinha recebendo 
com atraso. 

Em 2004, era prefeito, no último ano do 
meu primeiro mandato, nós contratamos uma 
consultoria e essa consultoria nos entregou três 
produtos importantes. Um deles descobriu que 
o Espírito Santo, que passou a receber royalties 
em 2003, não praticava a Lei Federal n.º 7990, 
que obrigava e obriga até hoje o Estado do 
Espírito Santo a compartilhar os seus royalties 
com seus municípios. O Espírito Santo era o 
único estado da Federação que não praticava 
isso e eu, como prefeito reeleito, comecei o 
movimento com os demais prefeitos, 
sensibilizando os prefeitos para aquela 
realidade.  

Bom, veio 2006, o então governador 
criou o Fundo de Redução das Desigualdades.  

Em 2004/2005 eu tentei o diálogo com o 
Governo do Estado. Não foi possível, nós não 
estávamos muito próximos e terminei 
judicializando a causa, em 2005, cobrando 

apenas o que era devido ao município de Vila 
Velha.  

Em 2006 o Estado veio, criou o FRD e, 
dizem alguns observadores que, para dar o 
troco ao município de Vila Velha, colocou um 
dispositivo na lei que excluía o município de Vila 
Velha e outros municípios desse recebimento. A 
minha ação era de 2005, a ação foi julgada aqui, 
perdemos. Foi julgada no STJ, ganhamos. Essa é 
a ação que Vila Velha vai receber. Cedo ou 
tarde, vai receber.  

O que estamos tratando aqui hoje não é 
dessa ação que Vila Velha propôs em 2005. Não 
é! Porque em 2012 o Estado do Espírito Santo 
ingressou com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, arguindo a 
inconstitucionalidade dessa Lei n.º 7990, a lei 
federal dos royalties de petróleo, de 89. O 
Estado não conseguiu a liminar em 2012 e, 
quarta-feira retrasada, então, o Supremo julgou 
essa Adin.  Repito: Vila Velha não faz parte 
dessa ação! A ação que Vila Velha entrou em 
2005, antes da criação do FRD, Vila Velha 
ganhou, vai receber, não sei quando. 

E aí eu quero fazer uma proposta a esta 
comissão, que se debruça sobre esse tema, e ao 
Governo. Os prefeitos que aqui estamos, vamos 
adentrar o nosso último ano do nosso mandato. 
Alguns podendo ser candidato à reeleição, 
outros não. Alguns serão reeleitos, outro não. O 
último ano traz algumas limitações de não 
poder assumir compromissos superiores à 
receita arrecadada, sobretudo nos dois últimos 
quadrimestres. É o que diz o artigo 42, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  

A minha proposta. Só um município tem 
direito a receber do Governo do Estado diante 
de outra ação. Que no último ano do mandato 
desse prefeito, portanto, 2020, continue 
valendo o Fundo da Redução das Desigualdades, 
o FRD.  E que qualquer alteração Legislativa 
possa se protagonizar para o início do próximo 
mandato dos próximos prefeitos. Nós 
garantimos um fechamento de contas para as 
atuais administrações, salvamos obras já em 
andamento, como bem colocou o nosso prefeito 
de Viana e também de Rio Novo. E aí a 
mudança, isso é perfeitamente possível num 
acordo com o Ministério Público, por exemplo. 
Está aí o Ministério Público Estadual. 
Construímos uma saída que passe a valer? Passe 
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a valer. O Estado vai cumprir? O Estado vai 
cumprir. Mas que se cumpra a partir de 2021. 

Era isso. 
Obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Algum prefeito? 
João, Brejetuba. (Pausa) 
 
O SR. JOÃO LOURENÇO - Prefeito João, 

de Brejetuba. Boa tarde a todos!  
Cumprimentar todos que estão aqui, 

todos e todas. Quero cumprimentar a Mesa na 
pessoa do presidente Marcelo, e em nome dele 
cumprimento todas as autoridades: o Governo 
do Estado, a Amunes, os nossos prefeitos e 
vereadores que estão presentes. 

Eu acho que para o que está sendo 
discutido aqui, nós temos que arranjar uma 
solução. Por quê? 2013, deputado Dary lembrou 
muito bem, nós começamos com a perda do 
Fundap. Aí começaram as dificuldades, as 
perdas, as perdas, as perdas. E os municípios 
com aquele índice pessoal lá em cima. Nós 
procuramos fazer o nosso dever de casa. Os 
prefeitos foram aqui, que foram reeleitos, os 
que estão chegando agora, com certeza, 
também estão fazendo o dever de casa.  

Agora, eu acho uma posição neste 
momento agora, no momento que estamos 
buscando nosso fechamento de conta, seria 
muito difícil, muito difícil. Por quê? Nós temos 
que cumprir nossos deveres, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, como o prefeito de Vila 
Velha falou aqui. Se nós temos que cumprir os 
nossos deveres, eu acho que nós não podemos 
perder mais do que já perdemos. Não podemos 
perder mais! Por quê? Eu acho que é um 
espanto as pessoas de bem que vão assumir 
hoje um cargo de uma candidatura a prefeito no 
próximo mandato. Porque as pessoas de bem, 
hoje, que são do bem, estão com medo já de 
lançar uma candidatura, justamente porque vão 
ficar sacrificados, talvez vão perder seus bens.  
Fazendo o bem, vão perder os seus bens. E aí?  
Quem vai querer entrar nessas candidaturas 
para os próximos mandados? São aquelas 
pessoas que, às vezes, não pensam na 
sociedade.  

Aí eu peço a nós e a vocês, como 
autoridade competente junto ao Governo 

Federal, ao tribunal, ao Supremo, que arranjem 
uma solução para isso, porque senão nós vamos 
colocar os nossos municípios em mãos erradas. 

É só isso que eu queria dizer para vocês. 
Vamos arranjar solução para isso. O prefeito de 
Vila Velha já começou a arranjar uma solução 
aqui. Eu acho que nós, juntos, podemos arranjar 
solução, sim. Não vamos clamar toda vida, mas 
vamos arranjar solução. 

 Obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Próximo prefeito, Geder Camata. 
Apontaram para você aí. Vai lá, Geder! 

 
O SR. GEDER CAMATA - Boa tarde a 

todos! Cumprimentar o deputado Marcelo e 
todos os deputados aqui presentes, o Gilson, 
nosso presidente. 

Acho que é um pouco importante este 
debate. Às vezes, quando um ou outro prefeito 
fala, acaba sendo repetitivo, mas acho que cada 
município, cada prefeito sabe das suas 
dificuldades. Nós queremos, apesar de toda a 
decepção, assim, dessa notícia, é encontrar 
neste bate-papo ainda esperança. Que a 
Assembleia, que o Governo, a Amunes estão 
enfrentando juntos, os prefeitos estão 
enfrentando juntos.  

E uma das... Acho que os que me 
antecederam aqui, os prefeitos,  que foi dito, é 
questão mesmo do planejamento. Em 2017, nós 
reunimos com a população e discutimos o PPA 
para os próximos quatro anos. E Marilândia, 
encaminhamos inclusive o orçamento 2020 para 
Câmara para ser votado. Nós viemos aqui junto 
com os prefeitos, a Amunes discutir com o 
Governo não só para 2019, mas para 2020 
também, uma conquista dos cinquenta por 
cento com custeio. Isso já está no nosso 
orçamento 2020 o custeio desses cinquenta por 
cento.  

Marilândia vai perder próximo de um 
milhão de reais. Todos os investimentos que a 
gente faz lá de reforma de escolas, de reformas 
de unidade de saúde, são provenientes, Jamir, 
desses royalties, desses recursos, até mesmo os 
convênios feitos com o Governo do Estado, com 
o Governo Federal, com a Funasa, quando há 
aditivos, há complementações, há contrapartida 
do município, só com esses recursos que a gente 
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faz. Quando a gente está com o pires na mão, 
no Governo do Estado, no Governo Federal, 
para conseguir esses convênios, o único que a 
gente pode discutir, que é recurso que chega na 
conta da prefeitura, que a gente pode discutir 
naquilo que a comunidade precisa, são esses 
royalties. 

 Então assim, ficará muito difícil. Algumas 
propostas foram colocadas aqui, 
principalmente, nessa... Como a gente enxerga 
que o Governo Casagrande, que lá em 2013, 
2014, com fundo, que já foi dito, o Fundo 
Cidades, que ajudou os municípios naquele 
momento de perda do Fundap. O mesmo 
Governo que entendeu o nosso clamor, que 
ainda disponibilizou, com a crise financeira que 
nós passamos aí 2014/2015, quando flexibilizou 
royalties para custeio. Eu acredito que esse 
mesmo Governo não vai abandonar os nossos 
municípios. São mais de sessenta municípios 
que vão perder, não só investimentos, mas a 
garantia dos serviços e de custeio da nossa 
população, que é cada vez maior. Os nossos 
recursos são cada vez menores e a demanda e 
os direitos são cada vez maiores. Então, 
acreditamos, estamos aqui para reforçar, para 
engrossar mesmo essa turma de prefeitos que 
está querendo entregar o município. É pedido 
dos nossos governadores que já passaram, para 
que a gente pudesse fazer o dever de casa, para 
que a gente pudesse manter as contas 
equilibradas, que a gente tivesse, acima de 
tudo, responsabilidade. Assim nós fizemos e 
queremos entregar os nossos municípios melhor 
do que nós recebemos, com os melhores 
serviços. 

Assim, Marcelo, pode sempre contar 
conosco, viu? Parabéns aos deputados, ao 
presidente, que têm enfrentado, têm encarado 
mais esse desafio para os municípios capixabas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Obrigado, Geder. 
Giló!  
 
O SR. ANGELO GUARÇONI JUNIOR - 

GILÓ - Giló, prefeito de Mimoso. Boa tarde a 
todos; à Mesa na pessoa do presidente Marcelo 
Santos; aos demais deputados que se 
encontram presentes; ao Davi, secretário-chefe 
da Casa Civil; nosso presidente da Amunes. 

Realmente, é quase que chover no 
molhado, porque todos os prefeitos colocaram 
o posicionamento aqui e se realmente formos 
colocar a nossa situação, como o município de 
Mimoso do Sul, não fica nada distante do que 
todos os municípios têm passado. 

 Acho que Mimoso, então, tem um 
agravante muito grande porque em 1992, 
quando saiu de regime celetista para regime 
jurídico único, passou para o regime de 
previdência próprio. Passaram-se doze anos e 
não se capitalizou nada. Em 2015 foi feita a 
segregação de massas, o novo cálculo atuarial, o 
qual temos um passivo hoje... Desde 2016 
estamos tendo que fazer a folha de pagamento 
dos aposentados e pensionistas. Então, Mimoso, 
hoje... Neste último mês eu tive que aportar 
quinhentos e cinquenta e seis mil reais de 
recursos próprios para fazer a folha de 
pagamento dos aposentados e pensionistas. 

Como bem falou o Thiago, como bem 
falaram os que me antecederam, se não são 
vocês, deputados, através das emendas que 
levam para os nossos municípios; se não são os 
deputados federais, que levam algumas 
emendas para os nossos municípios, não 
conseguiríamos realmente fazer nada. 

Algumas pessoas, como o Dary, que 
esteve no nosso município há poucos dias e viu 
o nosso sacrifício, sabem da nossa missão árdua. 
Além de ter um problema sério com o Instituto 
de Previdência, um passivo atuarial de quase 
trinta e cinco milhões, ainda carrego comigo um 
problema que o Fundeb não cobre: as despesas 
da nossa educação municipal. E, hoje, estamos 
tendo que aportar além dos quinhentos e 
cinquenta mil reais para o município que tem 
uma receita média de cinco milhões e 
meio/mês. Gasto trezentos mil de aporte para 
complementar o nosso Fundeb. Então, o que me 
sobra para fazer investimento dentro do nosso 
município é o Fundo de Redução de 
Desigualdades, que o Estado nos deu e que 
colocamos como meta até o final do nosso 
mandato, principalmente quando os senhores 
deputados votaram para que cinquenta por 
cento fossem para investimento e cinquenta por 
cento para custeio; nos ajudou em ambas as 
partes.  

E, assim, dentro do meu município tenho 
seis ginásios. Dos seis ginásios, já estamos no 
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quarto, reformando com esse dinheiro do Fundo 
das Desigualdades. Reformamos e ampliamos a 
nossa capela mortuária; calçamos várias ruas, 
com o pouco de dinheiro que tem. E Mimoso 
está na listagem para perder setenta e cinco por 
cento desse recurso. Então, não sei o que será 
da gente para o ano de 2020, com o 
compromisso de atendimento ao art. 42, da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Não sabemos como 
vamos fazer com os compromissos que já temos 
de término de obras iniciadas agora, já 
contando com esse dinheiro futuro, porque era 
garantido. E aí vem essa decisão do Supremo 
Tribunal Federal que, realmente, vai em nossa 
cabeça e faz assim: corta.  E aí, o que vamos 
fazer? Se realmente o nosso governador não se 
sensibilizar pelos nossos municípios... 

 Como Gilson, presidente da Amunes, 
disse, ele não está aqui olhando só para quem 
tá perdendo, ele quer olhar os dois lados, ele 
quer que haja pelo menos um trabalho 
igualitário, para a gente não perder; e os outros 
que tiverem que ganhar, que ganhem. Não 
estamos contra ninguém. Realmente é esse o 
nosso papel. Não queremos tirar de ninguém. 
Queremos é que seja garantido pelo menos com 
o Fundo Cidades.  

Mimoso do Sul recebeu na época, 
2013/2014, dois bilhões, duzentos e setenta. É a 
perda hoje para o ano de 2020. Então 
compensaria a nós o recebimento desse Fundo 
Cidades; cobriria e conseguiríamos até cumprir 
com os nossos compromissos que já estão todos 
dentro da Lei Orçamentária, do Plano 
Plurianual, e que vai por aí afora. Então, temos 
que rever a lei de diretrizes orçamentárias. 
Vamos ter que rever se realmente essa situação 
não for uma situação que tenha um consenso 
do Governo do Estado juntamente com 
Assembleia, juntamente com os nossos 
prefeitos. 

Então, que vocês olhem realmente - 
Marcelo, você que está conduzindo este 
trabalho na presidência da Comissão de 
Petróleo e Gás - e levem essa nossa apreensão 
ao Governo, Davi, que estamos passando. 

Nós, enquanto prefeitos, estamos 
lutando com muita dificuldade. E, tenho certeza, 
se tiver dez ou quinze municípios nadando de 
braçada, são poucos, porque a maioria 
realmente está passando por muitas 

dificuldades, principalmente os menores, como 
está aqui o Marquinhos, com noventa e um por 
cento de perdas, município pequeno, no 
extremo lá, fazendo divisa com o estado do Rio 
de Janeiro. Quer dizer, para a gente é muito 
complicado.  

Então, fica aqui o nosso agradecimento 
por vocês terem acampado essa ideia junto ao 
nosso presidente da Amunes, aos nossos 
prefeitos e prefeitas. 

Senhores e senhoras que se encontram 
presentes, muito obrigado.  

Boa tarde a todos.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) -  Prefeito Lubiana.  
 
O SR. MÁRIO SÉRGIO LUBIANA - Prefeito 

de Nova Venécia, Mário Sérgio Lubiana. Tenho o 
prazer de ser vice do Gilson, também, na 
Amunes.  

Saudar todos os prefeitos... (Pausa) 
Não, flamenguista.  
Dentro de tudo que foi colocado aqui e 

que a gente pode analisar, Gilson, junto à 
Assembleia e ao Governo do Estado, o caminho 
que vai salvar todos os municípios é essa 
transição; criar-se uma transição.  

Sabemos que todo Governo - nós, como 
Governo de município; Governo do Estado - tem 
suas dificuldades, seus compromissos.  

Foi falado aqui da perda que, 
possivelmente, o Estado vai ter com relação à 
perda que ele vai ter da distribuição para o resto 
do Brasil. O Governo vai ter uma redução. Isso aí 
se dá como certo, já. Está discutindo, está 
debatendo, e tomara Deus que não fosse 
verdade. Talvez, ficaria muito mais fácil de 
resolver o problema nosso, interno, do Governo 
do Estado, junto a nós, municípios.  

Mas que possamos trabalhar nessa 
direção de fazer uma transição gradativamente. 
Talvez, estamos falando em perda de noventa 
por cento de alguns municípios, como é o caso 
de Bom Jesus e outros. Já tivemos discutindo 
isso, com o Governo e com a diretoria executiva 
da Amunes. Mas que a gente possa trabalhar 
nessa linha para buscar uma solução menos 
amarga para todos nós, por causa da questão de 
fechamento de conta. O ano que vem é o último 
ano de mandato. Tem a questão de fechamento 
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deste ano também, porque quem não fecha 
bem este ano, logicamente não vai fechar o ano 
que vem também.  

Então a gente pede, dentro do debate, 
dentro da discussão, que haja a compreensão 
nossa, também... Logicamente, não vai ter como 
não perder, mas que o impacto seja menor para 
os municípios que têm esse impacto muito 
grande. E que faça uma transição, como foi 
colocado aqui.  

 No mais, desejar um bom debate para 
nós.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Mais algum prefeito pretende se 
manifestar para dar seguimento? (Pausa) 

Borel. Mais algum? Porque quem for se 
manifestar... Se não for, a gente vai dar 
encaminhamento aqui para o passo seguinte, 
que acho que é o resultado que todo mundo...  

Borel?  
 
O SR. LUIZ AMÉRICO BOREL - Quero 

cumprimentar o presidente Marcelo, o 
deputado Enivaldo, todos os deputados, os 
representantes do Governo e o prefeito e 
presidente da Amunes.  

Dizer que este momento é muito 
importante para os municípios. Vamos lembrar 
aqui de Alto Rio Novo, um município com trinta 
e um anos, mas com um passivo muito grande, 
uma dívida enorme, o número de servidores 
efetivados bastante grande, e com uma renda - 
no passado, em 2012, era de três milhões de 
reais -, hoje, de mil e setecentos para manter o 
pagamento do servidor, manter os 
compromissos e ter que levantar o nome de um 
município que estava no chão.  

Então, acredito na união da Assembleia, 
do Governo do Estado e também da Amunes, 
que tem feito um bom trabalho à frente da 
associação. Que nós possamos unir forças. Alto 
Rio Novo, que recebe a previsão de um milhão, 
trezentos e cinco, vai receber pouco mais de 
duzentos mil nesta nova dinâmica que está 
sendo determinada pelo Supremo. 

Somente uma reflexão: o Governo do 
Estado, no mês de setembro, em uma 
campanha, estimulou o valor da vida no sentido 
de trabalhar contra e prevenir o suicídio. O 
Supremo Tribunal, com uma canetada, com uma 

decisão, ele que é o guardião da Constituição, 
que defende a vida, neste momento, estimula o 
suicídio nos municípios. Que tenhamos união e 
que possamos trabalhar em defesa de todos, 
sobretudo daqueles mais sofridos.  

Um grande abraço. Obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Obrigado, Borel. 
Podemos, então, dar encaminhamento?  
Aproveitar a presença do chefe da Casa 

Civil; do presidente da Amunes, que representa 
esse colegiado de prefeitos; dos meus colegas 
deputados; do líder do Governo; e fazer um 
registro importante. Uma das prefeituras que 
menos perde é a Prefeitura de Viana e foi o 
primeiro a provocar uma agenda com o 
governador e com a Comissão de Petróleo, Gás 
e Energia no intuito de socorrer as cidades, os 
prefeitos e as prefeituras, que ele, nesse caso, 
hoje representa. Então, Gilson Daniel merece o 
nosso respeito e admiração. É importante fazer 
esse registro, porque é muito fácil você 
transferir responsabilidades e nós não estamos 
aqui para transferir responsabilidades. 

Acho que falar para o Governo assumir 
uma responsabilidade assim no momento em 
que nós estamos fazendo de tudo para 
atravessar esse mar de insegurança, que até 
agora ninguém sabe para onde o Brasil vai, e 
dizer que o Governo paga a conta não é fácil 
assim, não, porque nós, aqui na Assembleia, 
fizemos o dever de casa. Cortamos na própria 
carne; diminuímos o orçamento do Tribunal de 
Justiça, da Assembleia, do Tribunal de Contas, 
Ministério Público, do próprio Executivo; e nós 
estamos com as contas equilibradas. 

Então, acredito que nós possamos, na 
engenharia da política e a técnica, juntos, 
encontrar uma saída, mas nenhuma solução 
para uma situação como essa é solução fácil. 
Problema difícil não se tem solução fácil. Nós 
vamos encontrar a solução. 

Aproveitando a sensibilidade do Governo 
aqui, eu queria pedir ao Davi Diniz que pudesse 
agendar a Amunes e a Comissão de Petróleo, na 
próxima semana, com o governador Renato, 
antes da viagem, para a gente já, nesse 
interregno, discutir algumas possibilidades e 
apresentar para o governador. Naturalmente, 
ele vai designar ou vai constituir um grupo, e 
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naturalmente, em parceria com a Procuradoria 
e a Fazenda Pública, capitaneado pela Casa Civil. 
O período de viagem dele é pequeno, é muito 
curto. Uma semana. Para que nós possamos, na 
semana de retorno do governador, ter talvez 
esse estudo já feito; um levantamento de 
possibilidades. E, aí, sim, estarmos, mais uma 
vez, com o Governo. Mas é importante que nós 
estejamos, nesse caso dos prefeitos, 
representados pela Amunes; a Assembleia 
representada pela Comissão de Petróleo, Gás e 
Energia, na semana que vem, com o 
governador. Podemos definir dessa forma? 
Todo mundo concorda?  

Então, Davi, queria que você pudesse se 
manifestar. É um pedido que nós fizemos aqui a 
você, para que pudesse chegar a governador. 

 
O SR. DAVI DINIZ - Irei levar, deputado 

Marcelo, ao Governo. Irei fazer o registro, o 
pedido da agenda. Acho que o senhor, enquanto 
parlamentar, e o presidente Gilson conseguem 
representar a coletividade toda. É importante a 
gente tentar objetivar o máximo possível. Se 
possível, já levar uma, duas, três alternativas, 
para que a gente ganhe velocidade nesse 
debate e possa, o mais rápido possível, tentar 
buscar uma alternativa, uma solução que 
atenda ao Governo do Estado nas suas 
necessidades, mas que também atenda aos 
municípios neste momento de dificuldade.  

Então, me comprometo aqui a já buscar 
essa agenda para a próxima semana para a 
gente tentar dar um encaminhamento o mais 
breve possível.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Obrigado, Davi.  
Prefeito Gilson Daniel. 
 
O SR. GILSON DANIEL - Mais uma vez 

fazer um agradecimento ao Marcelo, a todos os 
parlamentares aqui, ao Davi, pela representação 
do Governo do Estado aqui, aos prefeitos que 
saíram lá de suas cidades e vieram para este 
debate tão importante. 

Queria fazer justiça aqui, fazer o meu 
agradecimento ao governador que, em todos os 
momentos, desde que a Adin caiu, na quarta-
feira, o governador, permanentemente tem 
entrado em contato com a Amunes, com a 

preocupação de não ter esses prejuízos aos 
municípios. Então, o governador está sensível a 
isso, tem dialogado com a gente, nós já fizemos 
uma primeira reunião, Marcelo, lá com o 
Rogério, com a equipe da Fazenda, por 
determinação do governador. Já tivemos 
agenda com alguns prefeitos, devemos fazer, 
antes dessa agenda com o Governo, um debate 
com os prefeitos para buscar alternativas. 

Eu tenho falado muito com os prefeitos o 
seguinte: precisamos buscar a alternativa que 
seja perene, que seja alternativa que vai ficar, 
não sejam coisas que vão somente resolver no 
nosso mandato. Eu, o João do Carmo, o Lubiana, 
o Paganini, a Vera e o Osvaldo já somos 
prefeitos reeleitos, mas nós continuamos 
morando na cidade, nós continuamos lá. Então, 
temos que pensar é nas cidades, é nas cidades. 
Então, a gente tem que buscar a alternativa que 
continue, para que o próximo Governo da 
cidade, que seja aliado ou que não seja aliado, 
mas que ele consiga ter esse recurso para 
executar a política pública da cidade. É isso que 
nós queremos, é isso que nós vamos debater, 
porque quando a gente fala em fundo de 
cidade, eu sou defensor do Fundo Cidades, só 
que o Fundo Cidades não resolve os nossos 
problemas. O Fundo Cidades acontece o ano 
que vem, mas e o próximo ano?  

Então, temos que buscar, talvez, o Fundo 
Cidades numa outra alternativa, mas não nesta. 
Nesta, nós temos que buscar aquilo que vai ser 
perene, aquilo que vai continuar para as cidades 
capixabas, porque nós moramos na cidade, nós 
queremos a melhoria das cidades. E acredito 
que o Governo do Estado, com a sensibilidade 
desde o começo, o governador tem me ligado 
insistentemente, o Davi, o Tyago Hoffmann, 
uma preocupação muito grande com relação a 
esta questão dos municípios. 

Eu não tenho dúvida que nós, juntos, 
vamos buscar uma alternativa melhor para 
todas as cidades capixabas. Muito obrigado, 
Marcelo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) -  Nós que agradecemos. 
Então, acho que aqui não tem palanque 

político. Acho que o objetivo aqui é, de fato, 
como disse, acho que foi o deputado Hércules 
ou o deputado Dary, deputado Erick, aqui não 
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tem coloração partidária. Aqui não tem relação 
política de deputado A, B e C. Aqui nós temos 
uma relação onde esse Fundo das 
Desigualdades, que foi criado, e outros 
mecanismos, que foi o caso aqui, inclusive foi 
Davi quem elaborou a lei no Governo Renato, é 
indo um bocado contra essa lógica antiga que 
não dividia de forma equalizada ou, pelo menos, 
diminuía a dor dos prefeitos, porque, claro, 
quem fica com a maior fatia do bolo é o 
Governo Federal. E aí, quando ele divide, 
quando o Estado propõe uma ação como essa, 
que é diminuir as desigualdades, é importante 
nós trabalharmos para poder diminuir esse 
problema que pode vir a acarretar. 

Então, de forma muito equilibrada, sem 
movimento político qualquer, junto com o 
Governo do Estado, aqui está o Davi, 
representando o governador, mas fazer um 
registro importante da figura do governador 
Renato Casagrande, que desde o primeiro 
momento em que o prefeito Gilson Daniel 
procurou, abriu janela, e desde o primeiro 
momento em que eu me manifestei junto a ele, 
com o apoio dos deputados, cito especialmente 
o deputado Enivaldo, o governador, me 
apresente propostas.  

A reunião aqui é justamente para 
comunicar a vocês isso, ouvir de vocês, a minha 
equipe, mas principalmente, a equipe do 
prefeito Gilson Daniel tem feito um estudo com 
mais profundidade. Tem algumas sugestões que 
foram feitas aqui e todas elas vão estar no bojo 
da discussão, não tem nenhuma proposta feita 
aqui que vai ser excluída. Vai ser avaliada e o 
importante é que no final nós consigamos 
diminuir as desigualdades. Esse é o objetivo. 

Então, eu sei que alguns vão retornar 
para suas cidades, outros ficam aqui, porque 
têm agenda, talvez, inclusive em Secretaria de 
Governo, ou vão retornar mais tarde. O nosso 
objetivo aqui não é prender, fazer discurso 
político. Peço licença aos meus colegas 
deputados que já cumprimentaram a todos. O 
deputado Enivaldo, como líder de Governo, se 
deu por satisfeito pela fala do Davi Diniz, 
representando aqui o governador, mas a 
importância dele nesta Mesa é fundamental, 
por isso fiz questão de dizer, conselheiro do 
Tribunal de Contas, então conhece da matéria; 
mas a todos os deputados, Carlos Von, 

deputado que representa o Espírito Santo, mas 
tem base no município de Guarapari; deputado 
Dary Pagung, nosso vice-líder de Governo, lá do 
Guandu, região metropolitana do Guandu, 
vamos criar essa lei aqui agora; deputado 
Luciano Machado, lá de Guaçuí - está aqui a 
Vera, prefeita; deputado Hércules Silveira 
Santos, do município de Vila Velha; bom, o 
deputado Enivaldo, dispensa comentário, já fiz 
aqui. 
 Mas, enfim. Agradecer a todos, mas 
parabenizar mais uma vez o prefeito Gilson 
Daniel, que tem levantado a bandeira, não é da 
sua cidade, mas sim das cidades capixabas. 
 Está encerrada a sessão. 
 Muito obrigado a todos! 
 

(Encerra-se a reunião às 
16h51min.) 

 
 

 
VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO 
DE 2019. 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, para ensejar o 
início da sessão, registram 
presença os senhores deputados 
Adilson Espindula, Alexandre 
Xambinho, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Dr. Rafael 
Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Erick Musso, Freitas, Hudson 
Leal, Iriny Lopes, Janete de Sá, 
Luciano Machado, Marcos 
Garcia, Raquel Lessa, Sergio 
Majeski, Torino Marques e 
Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Há quorum para a abertura da sessão, de 
acordo com o painel eletrônico. 
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Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta. 

Convido o Deputado Danilo Bahiense a 
proferir um versículo da Bíblia.  

 
 (Registra presença o senhor 

deputado Capitão Assumção) 
 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Mateus 
11:28 a 30)  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Dispenso a leitura da ata, e ela conforme 
será publicada, já está aprovada.  

Não há Expediente a ser lido, nós vamos 
ao item 1.  

 
Projeto de Resolução n.º 50/2019, do 

deputado Enivaldo, que institui a Comenda José 
Maria Pimenta. 
 

(1.Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de 
Resolução n.º 50/2019.) 

 

Pergunto se pode ser conjunta a 
Comissão de Justiça, Comissão de Finanças e a 
Comissão de Cidadania? (Pausa) 

 Então, o deputado Vandinho Leite para 
presidir as comissões conjuntas. 

 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(VANDINHO LEITE - PSDB) - Reunião conjunta 
para discutir, neste momento, o projeto de 
autoria do deputado Enivaldo dos Anjos, que 
acrescenta no art. 1.º da Resolução n.º 4.110 de 
15/09/2015, instituindo a Comenda José Maria 
Pimenta, a ser concedida pela Assembleia 
Legislativa a servidores ativos, inativos e a ex-
servidores com destaque na prestação de 
relevantes serviços à Assembleia Legislativa. 

Estamos lembrando que amanhã nós 
vamos ter o fórum dos servidores aqui da Casa. 
Então, uma matéria que tem uma relevância em 
minha opinião grande, visto que os servidores 
desta Casa colaboram e muito para o 
funcionamento da mesma.  

Então, nas reuniões conjuntas há 
quorum neste momento.  

Essa alteração da resolução é totalmente 
constitucional, então eu vou relatar a matéria 

pela sua constitucionalidade, juridicidade, boa 
técnica legislativa e aprovação.  

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

votação. 
Primeiro a votação na Comissão de 

Justiça. 
Como vota o deputado Alexandre 

Quintino? (Pausa)  
Que bom! Gostei desse voto de V. Ex.ª.  
Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Da Comenda, dos servidores, José Maria 

Pimenta. 
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa)  
Com o relator. 
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa)  
Com o relator. 
Aprovado, senhor presidente, por 

unanimidade na Comissão de Justiça.  
 
Passo agora, à Comissão de Cidadania 

para votação. 
Como vota o deputado Enivaldo dos 

Anjos? (Pausa)  
Com o relator, porque é o autor. 
Deputada Iriny Lopes? (Pausa) 
Deputado e Delegado Lorenzo Pazolini? 

(Pausa) 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa)  
Deputada Raquel Lessa? (Pausa)  
Aprovado na Comissão de Cidadania por 

unanimidade. 
 
Comissão de Finanças. 
Deputado Enivaldo dos Anjos é 

favorável, já votou anteriormente. 
Deputado José Esmeraldo? (Pausa)  
Estou colhendo os votos, depois V. Ex.ª 

justifica. 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Eu voto contra esse cara, para mim isso 
é um pilantra.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(VANDINHO LEITE - PSDB) - Deputado José 
Esmeraldo vota contra. 

Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa)  
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Deputado e Delegado Lorenzo Pazolini? 
(Pausa) 

Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Com o relator. 
Senhor presidente, aprovado em todas 
as comissões, na reunião conjunta, a 
matéria. Devolvo a palavra à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em discussão. 
Com a palavra o deputado Engenheiro 

José Rocha Esmeraldo. 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Senhor presidente, senhores 
deputados, venho aqui à tribuna... Primeira vez 
que eu vou votar contra um projeto de 
resolução, inclusive, do meu amigo Enivaldo dos 
Anjos, mas eu estou me referindo ao indivíduo 
chamado José Maria Pimenta. Quem votar 
nesse cara está votando num traidor; é um 
traidor. Digo isso porque ele fez conosco. Jamais 
eu poderia pensar que um cara fosse ter a 
atitude que ele teve conosco no MDB; se 
vendeu para o lado de lá, essa que é verdade.  

E eu jamais votaria num cara desse, um 
sujeito que não merece respeito de ninguém. Eu 
peço para vocês voltarem contra; é um pedido 
que eu faço porque vocês estão voltando num 
X9. Isso é o famoso X9.  

Eu jamais viria daqui da tribuna para 
fazer uma acusação desta. Mas o cara é X9; um 
cara que assina com você, tudo acertado, tudo 
acordado, e depois ele se vende para o lado de 
lá. A pior coisa que tem é o traidor. Este é o 
famoso traidor: José Maria Pimenta - Pimenta. E 
eu não voto em traidor, não voto em cara que 
não merece o respeito do deputado, ou da 
população; um picareta, esse cara não merece o 
meu voto. Jamais eu votaria nele.  

O Enivaldo dos Anjos, que é meu amigo, 
voto em todos os projetos dele, ele é o líder do 
Governo. Eu não sei o que aconteceu com 
Enivaldo. Tanta gente aqui da Assembleia, 
quantos! Em qualquer um da Assembleia eu 
voto, menos no José Maria Pimenta.  

Ele pode botar qualquer um da 
Assembleia que eu voto. Mas esse cara para 
mim é um verme, é um verme, é um verme, é 
um cara que não merece respeito de ninguém. 
Era o cara que quando estava aqui no plenário, 

ficava entregando os deputados todos lá fora; 
entregava os deputados.  

Agora, vamos botar uma comenda para 
um traidor? Eu vou votar em traidor, rapaz? Isso 
é um traidor! Traidor! Falo quantas vezes 
necessárias for. Não consegui entender como 
você bota o nome de José Maria Pimenta, o cara 
traidor, sem palavra, um cara irresponsável, um 
cara que entregava os deputados todos lá fora. 
Conheço esse cara de outros carnavais e como 
eu não voto em traidor - eu jamais -, não teria 
coragem nunca de dar o meu voto; meu voto vai 
ser contra.  

Votar num cara desse? Eu não sei onde é 
que estava a cabeça de Enivaldo dos Anjos! Não 
consegui entender até agora. Tanta gente 
dentro da Assembleia, tanta gente boa dentro 
Assembleia, mas pegou logo o quê? O verme. 
Isso é um verme, é um cara, é um verminoso. E 
ele vai ter sempre a minha fiscalização em cima 
dele; vai ter sempre a minha fiscalização em 
cima dele quer onde ele esteja. Porque o esse 
cara fez conosco! O cara que assina, que jura de 
pé junto e depois pula para o outro lado; pula 
para o outro lado na maior cara de pau. Queria 
que esse pilantra estivesse aqui para eu 
esculhambar com ele daqui.  

Falo aqui, falo lá fora e falo em qualquer 
lugar. Eu sou deputado ficha limpa, sou 
deputado ficha limpa, e não vou votar num sujo 
desse, um porqueira, um irresponsável, um 
mentiroso, um X9. A expressão mais certa para 
ele é: X9! X9!  

Lamentavelmente, nesta quarta-feira, 
nós temos aí um projeto de resolução. Isso aí 
não é resolução, isso é uma distração porque 
botar um porqueira desse, porqueira. Repito: é 
um porqueira, um irresponsável, um cara que 
não merece o respeito de ninguém, muito 
menos o meu porque eu sei o que ele fez e eu 
sei o que ele fazia aqui na tribuna da 
Assembleia: tudo quanto era informação ele 
levava lá para fora.  

Ria para você, mas é pior que uma hiena. 
Famosa hiena, seu José Maria Pimenta! 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 
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Aprovado contra o voto do deputado 
José Esmeraldo e contra o voto também do 
deputado Carlos Von. 

Em Mesa para promulgação.  
Passamos à fase das Comunicações. 
Deputado Adilson Espindula. Fase das 

Comunicações. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

Cumprimento o excelentíssimo senhor 
presidente, deputado Erick Musso, 
cumprimento as excelentíssimas senhoras 
deputadas, os excelentíssimos senhores 
deputados, os nossos servidores do Poder 
Legislativo e, em especial, todos que estão nos 
acompanhando em suas casas pela TV 
Assembleia. 

Na última quinta-feira, a Secretaria de 
Estado da Educação fez vários anúncios 
importantes para a educação do Espírito Santo. 
Vinte e oito escolas devem passar a funcionar 
em tempo integral com novos modelos e 
ampliação de carga horária de diretores, além 
do fortalecimento das equipes gestoras das 
escolas em tempo parcial. 

É projeto prioritário para a Sedu a 
educação em tempo integral com os desafios de 
promover as políticas públicas voltadas à 
garantia da igualdade na rede estadual de 
ensino. Outros pontos são: ampliar a 
qualificação profissional e elevar a qualidade do 
ensino integral e a aprendizagem em Língua 
Portuguesa, Matemática e Ciências. 

Os objetivos do planejamento da Sedu 
são: ampliar a oferta de educação em tempo 
integral; estender o tempo de permanência na 
escola; oferecer metodologia diferenciada de 
ensino; melhorar a aprendizagem e diminuir a 
evasão escolar; oportunizar, melhorar condições 
de permanência dos alunos; integrar oferta de 
ensino médio com o ensino técnico. 

Hoje, temos no Estado trinta e seis 
escolas de tempo integral sendo trinta e duas 
implementadas entre 2015 e 2018, outras 
quatro em 2019, apenas uma escola em ensino 
técnico. Isso corresponde a 7,8% das matrículas 
da rede estadual de ensino.  

Serão três modelos de funcionamento 
das novas unidades: nove horas e trinta em dez 
escolas, com a possibilidade do uso da unidade 
para o EJA, à noite; modelo de sete horas 

integrado ao ensino técnico em quinze escolas, 
pela manhã ensino regular, e das treze horas às 
vinte horas educação em tempo integral; 
modelo de nove horas e trinta rural integrado 
ao ensino técnico em três escolas, ressaltando o 
modelo pedagógico ajustado ao tempo integral, 
sem desconsiderar as particularidades da 
educação do campo e a extensão da carga 
horária dos professores para quarenta horas. 
 Além disso, estão previstos 
investimentos nas demais unidades de ensino 
com extensão da carga horária de diretor, que 
pode ser ampliada de vinte e cinco horas para 
quarenta horas, e o fortalecimento das equipes 
gestoras das unidades. 
 Serão diversos cursos oferecidos em 
vários municípios do estado: Segurança do 
Trabalho, Informática para Internet, 
Administração, Orientação Comunitária, 
Química, Instrumento Musical, Comércio, 
Administração, Imagem Pessoal, Conservação e 
Restauro, Dança, Meio Ambiente, Recursos 
Humanos, Marketing, Teatro, entre outros. 
 Destaco, senhores deputados e senhoras 
deputadas, a oferta do curso de Agropecuária, 
do Centro Estadual Integrado de Educação 
Rural, de Boa Esperança, Vila Pavão e Águia 
Branca, que já possuem o técnico integrado 
nessas unidades, e, em 2020, passam a ofertar 
também uma turma da 3.ª série. 
 Com tudo isso, deixo o meu apoio e o 
meu reconhecimento à Secretaria de Educação 
de nosso Estado, especialmente ao secretário 
Vitor de Angelo, que não mede esforços para 
melhorar a qualidade do ensino público 
capixaba. 

 Outro agradecimento que eu quero 
aqui fazer, senhor presidente, senhoras 
deputadas e senhores deputados, é ao 
governador Renato Casagrande, pela forma 
que ele vem cuidando das nossas rodovias 
estaduais. Parabenizo também o Maretto, do 
DER, pelo cuidado na manutenção das 
rodovias, pela roçagem e tapa-buraco. Está 
sendo feito um trabalho maravilhoso em 
todas as nossas rodovias estaduais do Espírito 
Santo. E dizer ao nosso governador que esse 
trabalho é digno de aplausos, e, muito 
especial, os nossos produtores rurais do 
estado do Espírito Santo e todos que utilizam 
as nossas rodovias estão muito agradecidos por 
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esse trabalho que vem sendo feito em todo o 
nosso estado. 
 Muito obrigado! 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Com a palavra o deputado Alexandre 
Xambinho. (Pausa)  
 Tendo declinado, com a palavra o 
deputado Capitão Assumção. 

 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, nobre deputado Erick 
Musso; senhoras e senhores parlamentares; é 
com muita alegria que eu venho, nesta manhã, 
falar da grande vitória que foi dada ontem lá no 
Senado Federal. Nós avançamos muito! 
 Durante muito tempo, os Governos 
Federais, desde a época do então Fernando 
Henrique Cardoso, e os demais que seguiram, 
vêm batalhando para que acontecesse a 
reforma da Previdência. E ontem nós tivemos 
uma vitória muito bonita, uma vitória 
democrática, uma vitória do povo brasileiro. 
 O Governo Bolsonaro, o Governo do 
presidente Bolsonaro, em nove meses de 
Governo já avançou muito, usando uma forma 
totalmente diferente de governar, dispensando 
recursos públicos para colocar os avanços que 
vêm acontecendo na mídia paga, dispensando 
esses recursos, mas fazendo através de mídias 
alternativas - através do Twitter, através do 
Instagram, através do Facebook -, divulgando as 
coisas boas do Governo que têm acontecido, 
mesmo diante de muitas adversidades, mesmo 
diante de tentativas de tirar a governabilidade 
do presidente. 

Ontem, os brasileiros foram vitoriosos 
com esse avanço através da aprovação da 
Previdência. Daqui a pouco, também vai estar 
passando a Reforma Tributária, um avanço 
também para todo o povo brasileiro, uma vitória 
conquistada com muito sacrifício. Mas o mérito 
é do povo brasileiro que quis fazer uma 
mudança de cento e oitenta graus. Esse foi o 
grande registro ontem, uma grande vitória. 

Os juros estão caindo, estão 
despencando, a Bolsa está lá na estratosfera, o 
dólar está caindo, o dólar, hoje, está 1,3, está 
caindo. Isso aí é pouco tempo ainda e muita 
coisa que está sendo feita. Apesar das tentativas 

que estão fazendo para desmerecer o Governo 
Bolsonaro, a agenda de progresso, a agenda de 
desenvolvimento está acontecendo. O 
compromisso firmado por Bolsonaro na 
campanha, os compromissos firmados na 
campanha de Bolsonaro, um a um, estão sendo 
cumpridos. 

Outro dia, eu fui indagado na rede social 
sobre a composição dos ministérios do 
Bolsonaro, e eu expliquei lá para o cidadão que 
queria me provocar, não importa a corrente 
doutrinária dele, os pensamentos e a ideologia 
dele, mas eu falei o seguinte: Você está 
preocupado com o quê? Porque ele não escolheu 
ministérios através da identidade partidária? 
Você tem que ficar feliz. Porque o Bolsonaro 
escolheu a sua equipe, os seus ministérios a 
partir das qualidades de cada um. É por isso que 
o Brasil está avançando cada vez mais. 

Os estudos já estão prontos para que 
possam ser encaminhados para o Congresso 
Nacional, os novos estudos sobre o Pacto 
Federativo. Isso nunca aconteceu antes, desde 
1988. O ministro Paulo Guedes e o presidente 
Bolsonaro vão dar mais poder de fogo para os 
estados poderem administrar um recurso maior, 
para os municípios poderem administrar um 
recurso maior. Quando que se ouviu falar nisso? 
Desde que a Constituição de 1988 amarrou os 
estados e os municípios. 

O deputado Dr. Rafael me mostra aqui os 
números. O dólar, hoje, está 4,08. Obrigado, 
deputado Dr. Rafael. 

Então, a gente vê agora que, através 
desse Pacto Federativo que está chegando ao 
Congresso Nacional - falta apenas algum 
burilamento fundamental pela equipe 
econômica do Paulo Guedes, que faz as coisas 
conscientes -, vai poder proporcionar aos 
estados e municípios um poder de ação muito 
maior e muito mais abrangente do que existe 
hoje. Hoje, o que nós assistimos são estados e 
municípios reféns do Governo Federal. O 
município arrecada, o estado arrecada e tudo 
isso vai lá para um balaio gigante no Governo 
Federal. Ia, mas aí o Governo Bolsonaro pensou 
de maneira certa, devolver, proporcionalmente, 
o recurso que é arrecadado no seu município, 
que é arrecadado no seu estado, de volta, na 
sua devida proporção, mas em um contingente 
muito maior, para que os estados, para que os 
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municípios não venham fazer a passar o pires, 
fazer mendicância no Planalto Central.  

Esse é o tipo de presidente que nós 
estamos vendo administrar o Brasil, o 
presidente que está pensando coletivamente, o 
presidente que quer a harmonia dos estados 
brasileiros e dos mais de cinco mil municípios 
brasileiros. Essa divisão proporcional de riqueza, 
e aí nós estamos falando de mais de dois 
trilhões de reais que Estado Nacional brasileiro 
arrecada, muito mais de dois trilhões de reais, 
nós estamos observando que o Governo tem 
essa preocupação para que o Brasil como um 
todo possa crescer harmonicamente, e não 
fazer fisiologismo com dinheiro público, e não 
fazer a chamada troca de favores. É isso que o 
Governo Bolsonaro está fazendo 
constantemente. As suas ações, as suas práticas, 
os seus atos estão denotando isso. Ele não é só 
um discurso. O Governo Bolsonaro é prática, é a 
práxis sendo executada todo dia. Com toda 
convicção o Governo Bolsonaro poderia estar 
usando os meios tradicionais. Estar indo para as 
televisões, estar comprando espaços nos jornais 
impressos, mas não. Tudo que o Governo 
Bolsonaro pregou na época da campanha está 
colocando em prática. 

Se os senhores e as senhoras 
observarem, toda quinta-feira, às 19h, 
Bolsonaro faz uma live contando todas as ações 
que aconteceram na semana. E ele, como 
presidente, poderia ser como os demais, usar a 
televisão para fazer essa transmissão, mas ele 
não quer gastar dinheiro público. A live sai de 
graça. Isso é que é fundamental para que todo o 
povo brasileiro perceba a importância de 
termos um Governo preocupado com o dinheiro 
público, preocupado em fazer com que o 
imposto que a senhora, o imposto que o senhor 
arrecada volte depois em benefício para a sua 
vida, para a sua família, para a sua comunidade.  

Então, de todo esse contexto que nós 
estamos falando hoje, que culminou no dia de 
ontem com a vitória do povo brasileiro, com a 
votação do texto lá no Senado Federal da 
Reforma da Previdência, é um grande sinal que 
vai fazer com que a nossa economia volte a 
respirar e tenha pujança. Não chegamos a um 
bilhão e cem milhões de reais porque teve 
alguns cortes dentro da Câmara e algum pouco 
menos dentro do Senado, mas esse montante 

beira, ou pode até ultrapassar um pouco, 
oitocentos milhões de reais. Esse recurso vai 
fazer com que o brasileiro possa ter mais à sua 
disposição um campo maior de geração de 
emprego e de renda. Só o fato de a Reforma da 
Previdência ter passado ontem a bolsa já foi lá 
para cima, o dólar despencou. 

Então, isso é fundamental para que o 
brasileiro possa viver num país pujante e que ele 
tenha condições de criar seus filhos e dar um 
futuro digno para eles. Até agora, em poucos 
meses, são mais de setecentos e oitenta mil 
novos campos de trabalho e está no começo 
ainda. A partir dessas próximas reformas, a 
partir da Reforma Tributária, a partir da reforma 
do Pacto Federativo esse número de 
desempregados vai diminuir cada vez mais.  

Então, aqui eu quero renovar e 
parabenizar o Governo Bolsonaro pela vitória do 
dia de ontem. Parabenizar o povo brasileiro 
porque essa fase já passou. Agora, é rumar para 
frente e cada vez mais avançar nas agendas 
positivas em prol do Brasil, em prol do nosso 
patriota.  

Muito obrigado, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra deputado Carlos Von. 

 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Senhor 

presidente, senhoras e senhores deputados, 
servidores da Casa, a todos que nos 
acompanham aqui nas galerias e pela TV 
Assembleia, bom dia.  
Eu venho esta tribuna, hoje, para falar sobre um 
projeto de lei enviado à Câmara de Vereadores 
de Guarapari, pelo prefeito de Guarapari, 
solicitando autorização para pegar um 
empréstimo de quarenta e cinco milhões de 
reais. Vale destacar que esse é o maior 
empréstimo solicitado até hoje na história de 
Guarapari, faltando apenas pouco mais de dez 
meses para as próximas eleições. 
 Tenho sido indagado pela população de 
Guarapari a respeito desse empréstimo que o 
prefeito tem anunciado, que é para asfaltar as 
ruas do interior de Guarapari, quarenta e cinco 
milhões de reais, endividando toda a cidade, 
comprometendo as finanças do município, para 
asfaltar as ruas do interior de Guarapari.  
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 De fato quem mora no interior de 
Guarapari, aproximadamente pouco mais de dez 
mil habitantes, merece de fato boas rodovias, 
merece o asfaltamento, mas desde que 
obviamente não comprometam as finanças do 
município de Guarapari. 
 Comecei a analisar os números da cidade 
e descobri que Guarapari tem um rombo 
divulgado pelo Tribunal de Contas, dados oficiais 
do Governo, de trinta e dois milhões. A dívida 
de trinta e dois milhões de reais é a maior dívida 
entre os setenta e oito municípios do Espírito 
Santo. Só a termo de comparação, vou citar a 
Serra, que é o segundo lugar, com quinze 
milhões, sendo que a Serra tem um orçamento 
três vezes maior ou mais do que o orçamento 
de Guarapari. Ou seja, a cidade está 
completamente endividada e agora quer buscar 
claramente um empréstimo não para asfaltar o 
interior, como tem dito o prefeito, mas sim para 
pagar esse rombo de trinta e dois milhões de 
reais. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
  Aqui estão os dados, no telão do 
plenário, indicando, de fato, do site do Tribunal 
de Contas, na área Cidades, que mostra ali uma 
dívida a pagar, já liquidada. São dívidas 
liquidadas, que não foram pagas ainda pelo 
município de Guarapari, no valor de trinta e dois 
milhões de reais, disparado em primeiro lugar. 
 E o que o prefeito tem feito? Tem 
coagido os vereadores, indo à base dos 
vereadores dizendo que vai fazer obra, desde 
que os vereadores votem a favor desse 
empréstimo de quarenta e cinco milhões. Os 
vereadores têm me procurado para saber a real 
situação das finanças do município de Guarapari 
e aqui está a verdade: um rombo de trinta e 
dois milhões de reais.  
 Fora isso, o antecessor do atual 
governador, Paulo Hartung, tinha destinado 
aproximadamente dez milhões de reais para 
que o atual prefeito pudesse asfaltar as ruas do 
interior. É uma parte de vinte e oito milhões, 
que seria o total. Então, já tinha destinado dez 
milhões. O governador atual, Renato 
Casagrande, assim que assumiu, pediu o recurso 

de volta. Fui conversar com o governador a 
respeito desse recurso e ele me disse que de 
fato isso não é uma obra de prefeitura. 
Caminhos do Campo é obra do Governo do 
Estado e que ele iria fazer. Esse recurso iria 
retornar à cidade de Guarapari, como de fato 
ele fez. 
 Se puder mostrar no telão, foi feita uma 
licitação para contratar a elaboração de um 
projeto de asfaltamento justamente para os 
locais onde o prefeito tinha indicado que iria 
asfaltar com esse empréstimo.  

Então, o governador está fazendo a parte 
dele. Assumiu o compromisso e está cumprindo. 
Já foram feitas duas licitações. Uma para o 
trecho de Amarelos até Rio Claro, 
aproximadamente seis, sete quilômetros, assim 
como de Buenos Aires, Rio Calçado até Baía 
Nova, seis, sete quilômetros também.  

Então, o prefeito está pedindo 
empréstimo para asfaltar algo que o governador 
já está fazendo. Então é bom que a população 
de Guarapari saiba de tudo isso, todas essas 
informações que estou passando. 
 Esse pedido de empréstimo vem 
justamente no pior momento que a cidade de 
Guarapari vive. Nós acompanhamos o noticiário 
das últimas duas semanas mostrando rato na 
UPA. Foi realmente divulgado isso, inclusive, na 
imprensa nacional, uma grande vergonha para a 
cidade de Guarapari.  

Isso é o retrato da saúde do nosso 
município, que está entre as cinco cidades que 
menos investem em saúde no Espírito Santo, 
dados oficiais também do Tribunal de Contas. 
 Acompanhamos também a família, pai, 
mãe e filha, que foram presos por venderem 
carne de cachorro e produzirem linguiça com 
essa carne, na feira de Guarapari. Essas 
denúncias vêm desde 2015 e absolutamente 
nada foi feito. Vendendo linguiça de cachorro na 
feira de Guarapari, desde 2015 pelo menos, que 
foi quando nós recebemos as primeiras 
denúncias. 
 E o concreto! Conversei com meu colega, 
aqui, deputado Doutor Hércules, a respeito da 
menina que foi atingida por um pedaço de 
concreto. Lamentavelmente, uma menina de 
dois anos de idade, que estava acompanhada de 
sua família, que visitava o Espírito Santo pela 
primeira vez e está em estado gravíssimo no 
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Hospital Infantil de Vitória. Então, minha 
solidariedade à família, que está sofrendo com a 
sua filhinha de dois anos que foi atingida por um 
pedaço de concreto, que caiu de um edifício. 
Falta de fiscalização total na cidade de 
Guarapari! 

E, também, o jovem que faleceu 
recentemente, devido à utilização de uma 
droga, vinda do México, lá na cidade de 
Guarapari, numa rave clandestina. A princípio, 
também, não tinha autorização, licença para 
funcionar e foram diversos jovens parar no 
hospital. Infelizmente, um veio a óbito. 

Então, num momento desses, um 
momento trágico para cidade de Guarapari, o 
prefeito, ao invés de pegar um empréstimo para 
investir na saúde do município, que está 
sofrendo, investir na educação, investir na 
segurança pública, ele resolve, simplesmente, 
pedir a autorização de um empréstimo de 
quarenta e cinco milhões para asfaltar as ruas 
do interior de Guarapari, sabendo toda a 
população quem vão ser os verdadeiros 
privilegiados por essas obras: são, de fato, os 
financiadores de campanha dele, os cabos 
eleitorais que compraram grandes áreas no 
interior de Guarapari e, inclusive, estão 
desmatando tudo, lá, como foi divulgado pelo 
atlas da SOS Mata Atlântica, colocando 
Guarapari como a segunda cidade que teve o 
maior desmatamento no Espírito Santo.  

Então, não tem amor ao próximo. Não 

tem amor à população. A gente percebe que o 
amor é apenas pelo dinheiro. E quem sofre, 
quem está sofrendo com tudo isso, é a 
população de Guarapari.  

Aproveitando, ainda, os dois minutos 
que me restam, aqui, eu gostaria de convidar 
os meus colegas, a população capixaba, para 
estarem aqui, amanhã, às 10h da manhã, na 
sessão extraordinária da Comissão de Turismo e 
Desporto, quando os Correios vão fazer, 
oficialmente, o lançamento do Selo da Moqueca 
Capixaba. Depois de doze anos, os Correios 
voltam a fazer um selo com a imagem do 
Espírito Santo. Doze anos atrás, foi Os Passos de 
Anchieta. Agora, a moqueca capixaba. Nós, 
também, na oportunidade, estaremos 
entregando o troféu Ilha Escalvada ao 
restaurante Gaeta, por ganhar o prêmio de 
melhor moqueca capixaba do Espírito Santo.  

Agora, para finalizar, eu tive uma 
excelente conversa, ontem, com o gerente de 
Relações Institucionais da Samarco, Rodolpho 
Samorini, juntamente com a gerente de 
Comunicação e Relações Institucionais, a Lidia 
Praça, quando eles me informaram que a última 
licença da Samarco vai ser votada agora, sexta-
feira. Então, sendo aprovada a licença, 
aproximadamente um ano para a Samarco 
voltar a operar em Anchieta. E a população de 
Guarapari está clamando por isso, a população 
de Anchieta, e toda a região. Porque, realmente, 
nós estamos sofrendo com desemprego naquela 
região e é fato que a Samarco precisa voltar, 
obviamente, respeitando o meio ambiente, com 
todas as licenças, porque é isso que nós 
queremos: desenvolvimento, porém com 
proteção ao meio ambiente. 

Quero, por fim, agora, parabenizar o 
movimento adventista no mundo pelos cento e 
setenta e cinco anos, fundado em 22 de outubro 
de 1844. Quero parabenizar todos os 
adventistas, em nome do meu amigo Dudu do 
Sangue, grande adventista, meu amigo lá de 
Guarapari. Então, cento e setenta e cinco anos, 
parabéns a todos os adventistas! 

Muito obrigado e que Deus abençoe o 
nosso Espírito Santo! 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Pois não, deputado?   

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Eu 
quero solicitar a V. Ex.ª um minuto de silêncio 
em favor de um grande desportista capixaba, o 
capitão Amarildo Louback Pereira. Ele foi um 
grande remador capixaba. Nos últimos tempos, 
ele treinava equipes de canoa havaiana no final 
da Praia de Camburi. Com cinquenta e dois anos 
de idade, um jovem ainda, atleta, disputando 
ainda suas competições. Mas, teve esse AVC, 
um AVC gravíssimo, e veio a óbito.  
 Então, esse registro para todos os 
capixabas que conhecem a história do capitão 
Amarildo Louback Pereira vai ser de muita valia 
sentimental. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Vamos atender à solicitação 
de V. Ex.ª, mas no final da sessão do dia de hoje.  
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 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Muito obrigado, senhor presidente!   
 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Continuamos na fase das 
Comunicações. Dez horas e trinta e cinco 
minutos. 

Com a palavra o deputado Coronel 
Alexandre Quintino. (Pausa) 

Não respondendo, deputado Dary 
Pagung. (Pausa) 

Não respondendo, deputado Delegado 
Danilo Bahiense. 

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Bom dia, presidente Adilson Espindula; 
bom dia senhores deputados; bom dia, 
funcionários e demais presentes; bom dia aos 
telespectadores da TV Assembleia.  

Volto à tribuna novamente para falar 
sobre a carência de efetivo na Polícia Civil do 
Estado do Espírito Santo.  Eu já estive nesta 
tribuna algumas vezes, reivindicando melhorias, 
reivindicando o aumento do efetivo, tendo em 
vista que a Polícia Civil, hoje, deveria ter três mil 
oitocentos e cinquenta homens e ela só tem 
dois mil e cinquenta, razão pela qual o número 
elevadíssimo de delegacias que têm sido 
fechadas no estado do Espírito Santo. 

No município de Serra, foram fechadas a 
delegacia de Serra Sede, André Carloni, Novo 
Horizonte; em Vitória, a delegacia do Centro, 
delegacia de São Pedro, delegacia de 
Jucutuquara, Eucalipto. Essas delegacias todas 
foram fechadas. Em Vila Velha, a delegacia de 
São Torquato. A delegacia de Vila Velha, no 
Centro, está fechada por uma reforma 
interminável, há mais de cinco anos. 

Mas a situação lamentável, que nós 
temos recebido aqui demandas diárias, é com 
relação ao DML e aos SMLs do interior do 
estado: Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e 
Linhares.  

Hoje, por exemplo, em Linhares, nós 
estamos sem médico legista. Então, todos os 
presos, todas as vítimas, têm que ser 
transportados até Colatina para que sejam 
submetidos a exames de lesões corporais, 
conjunção carnal ou outro tipo qualquer de 
exame.  

Cachoeiro: vejam os senhores, nós só 
temos apenas um SML para atender todo o Sul 

do estado. Cachoeiro de Itapemirim, hoje, nós 
não temos médico legista. Amanhã, também 
não teremos médico legista, ou seja, dois dias 
sem médico legista nessa cidade muito 
importante, que atende todo o Sul do estado do 
Espírito Santo. Com isso, os corpos das vítimas 
de morte violenta, quer seja crimes dolosos 
contra a vida, quer seja por acidentes, esses 
corpos têm que ser trazidos para Vitória ou, na 
impossibilidade, têm que ser colocados nas 
geladeiras, congelados por dois dias, para serem 
necropsiados somente no terceiro dia. 

Nós recebemos uma informação que o 
superintendente da Polícia Técnico-Científica 
oficiou as SRPTCs, informando que os SMLs, em 
especial o SML de Linhares, funcionaria apenas 
de oito horas da manhã às vinte horas, doutor 
Lorenzo. Então, durante a noite, durante a 
madrugada, as pessoas ficam impossibilitadas 
de serem submetidas a exames de lesões 
corporais, conjunção carnal e outros tipos de 
exames. E a justificativa dada pelo 
superintendente é que se ele reduzisse esse 
funcionamento para apenas doze horas por dia, 
os legistas seriam escalados duas vezes, e 
aquele SML não ficaria sem médico dia nenhum 
no mês. 

No entanto, no mês de outubro, ficamos 
sem médico dia 1.º, dia 8, dia 16, hoje, dia 23, e 
dia 30, também, sem médico Legista.  

Nós conclamamos aqui ao delegado 
chefe da Polícia Civil, ao secretário de 
Segurança, ao governador do Estado, para que 
regularizem essa situação, que é lamentável. A 
população tem sofrido muito em consequência 
disso. 

Imaginem vocês, senhores, uma pessoa 
querendo velar o corpo de um ente querido e 
levar três dias para a liberação de um corpo! 
Isso é inadmissível. Isso é muito lamentável.  

Então, eu conclamo a todos para que 
façam, o mais rápido possível, a recomposição 
dos quadros. 

Nós sabemos, doutor Lorenzo, que essa 
situação ocorre devido aos baixos salários dos 
médicos legistas. Hoje, um legista ganha pouco 
mais de cinco mil reais por mês, enquanto um 
médico da Secretaria de Saúde recebe quase 
onze mil reais brutos.  

Em Linhares, nós temos casos de 
trabalhar o médico legista com o médico da 
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Secretaria de Saúde no mesmo local, razão pela 
qual está havendo uma evasão muito grande. 
Em Linhares, tivemos caso de três médicos 
pedirem exoneração no mesmo dia. Agora 
fomos informados que dois médicos de Colatina 
também estão prestes a pedir exoneração. E, se 
pedirem, a situação vai ficar pior ainda, porque 
nós precisamos de sete médicos para compor o 
plantão. Hoje, tem seis, e se dois pedirem 
exoneração a gente vai ficar somente com 
quatro. 
 Concedo um aparte a V. Ex.ª, doutor 
Lorenzo. 
 
 O Sr. Delegado Lorenzo Pazolini - (Sem 
partido) - Agradeço ao deputado Delegado 
Danilo Bahiense o aparte concedido e vou 
somar à V. Ex.ª e à gravidade do fato. 

Por exemplo, existem provas que são 
perecíveis. Existem provas que se não for feita a 
coleta do material naquele momento, ela não 
serve mais, não tem prestabilidade jurídica, ela 
se torna imprestável. Então, por exemplo, a 
coleta de sêmen, de DNA, se não for feita 
naquele momento, aquela prova não será mais 
útil, não será mais possível e o crime ficará 
impune porque nós não teremos uma prova 
técnica.  

Então, é extremamente relevante o 
assunto que V. Ex.ª traz à tribuna desta Casa. E 
isso vai gerar um aumento da impunidade, um 
aumento da criminalidade do Espírito Santo, 
porque nós vamos deixar de produzir prova.  

A mesma coisa em relação a lesões 
corporais, por exemplo. Se não for feito naquele 
momento, talvez num segundo momento, por 
exemplo, no expediente, no horário de oito às 
dezoito, no outro dia aquela prova já não possa 
mais ser efetivamente útil, não esteja mais 
constituída, e aí nós não teremos uma prova 
técnica e vamos ter a absolvição de culpados. 

Casos gravíssimos, por exemplo, estupro. 
Coleta de material biológico, se não for feita 
exatamente no momento logo após o crime, nós 
deixaremos de produzir uma prova técnica que 
possibilitaria o exame de DNA, confrontação do 
material genético, e levaria à condenação.  

Então, é algo extremamente grave, que 
precisa ser revisto imediatamente, para que nós 
não tenhamos um prejuízo ainda maior para a 
população capixaba. 

Parabéns pelo tema, deputado Danilo 
Bahiense! 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Muito obrigado, doutor Lorenzo! 
E mais lamentável ainda, que muitas 

dessas vítimas morem em locais distantes das 
regionais. Então, o senhor vê a situação hoje. 
Caso uma vítima que venha do local muito 
distante, chega até Linhares e precisa fazer o 
exame, ela ainda tem que se deslocar até 
Colatina para que seja submetida.  

Em 2015, quando nós assumimos a 
Superintendência de Polícia Técnica, a situação 
ainda chegou a ficar mais grave, doutor Lorenzo, 
porque nós perdemos, foram destruídas mais de 
mil e seiscentas amostras biológicas que 
estavam inservíveis, apodreceram, por falta de 
refrigeração, por falta de geladeiras e por falta 
de transporte até os laboratórios de Vitória.  

Gostaria de fazer outro registro também 
com relação à Polícia Técnico-Científica, que é 
exatamente a emissão de carteiras de 
identidade. Carteira de Identidade é um 
documento que dá cidadania à pessoa, é um 
verdadeiro diploma de cidadania. E nós, em 
2015, encontramos na Polícia Técnica 
aproximadamente dezenove mil processos 
paralisados, parados completamente, e as 
pessoas levavam de sete a nove meses para 
receber a Carteira de Identidade. Colocamos em 
dia, o interior do estado passou a entregar as 
carteiras de quinze a trinta dias e aqui na capital 
de cinco a quinze dias. 

Hoje, nós já estamos novamente com os 
processos paralisados desde maio. Desde maio 
que as pessoas não conseguem ter suas 
carteiras de identidade, em especial no interior 
do estado, que são mais de quinze mil processos 
paralisados. 

Eu gostaria de fazer um registro também 
aqui, doutor Lorenzo, quanto ao desperdício de 
dinheiro público. Uma delegacia de Baixo 
Guandu foi construída numa área do Dnit. Foi 
um custo de mais de um milhão de reais e agora 
terá que ser demolida. Essa delegacia foi 
construída em 2012. É uma situação lamentável 
que nós precisamos ver com muita atenção.  

Quero fazer outros registros, mas meu 
tempo já está se esgotando. Gostaria de fazer 
outros registros, mas teria muitos outros 
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assuntos aqui que vamos tratar certamente na 
terça-feira, aqui desta tribuna. 

Mas eu gostaria de fazer um registro 
aqui também hoje, doutor Lorenzo, convidando 
para a audiência pública em Presidente 
Kennedy. Hoje, teremos naquela cidade uma 
audiência pública, que foi, inclusive, uma 
solicitação e um requerimento do Dr. Emílio 
Mameri. E hoje estaremos ali às dezoito e trinta 
para discutir a segurança pública não somente 
de Presidente Kennedy, mas de toda aquela 
microrregião, a exemplo do que aconteceu em 
Rio Novo do Sul e aconteceu em Guaçuí. 

No dia 30 de outubro, este mês, às 14h, 
teremos, nesta Casa, uma audiência pública com 
todos os presidentes de câmaras municipais, 
dos setenta e oito municípios, para discutir a 
segurança pública desses municípios. E, também 
gostaríamos de convidá-los para a Frente 
Parlamentar de Combate à Violência em 
Transporte Coletivo, no dia 30, às 19h, neste 
plenário. 

A Faculdade Pio XII foi quem coordenou 
a pesquisa; oitenta por cento das pessoas que 
entram nos coletivos já estão preocupadas em 
serem assaltadas. 

Agradeço a todos pela audiência e 
agradeço ao presidente a oportunidade. 
Estaremos aqui sempre à disposição da 
população Capixaba. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, hoje vou 
declinar. Agradeço a V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Continuamos na fase das 
Comunicações. Agora, 10h46min. 

Convidamos para fazer o uso da palavra, 
o deputado Doutor Hércules. 
 O deputado Doutor Hércules, ele não 
declina nunca. 
 Agradeço a todos os seguranças pela 
presteza em estar nos auxiliando nesta sessão.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente, prezados colegas deputadas 

e deputados... Quero agradecer especialmente a 
V. Ex.ª, presidente, por esperar alguns minutos. 
Eu atendia, aqui ao lado, a minha querida amiga 
Pollyana Paraguassú, que veio trazer uma 
revista do trabalho maravilhoso que ela faz na 
Amaes - a Associação dos Amigos dos Autistas 
do Espírito Santo, na Fernando Ferrari. E que 
está tendo um evento, neste momento, no 
Shopping Vitória e que, infelizmente, eu não 
podendo participar, ela veio aqui trazer um 
convite e trazer essa revista tão importante. 

A Pollyana Paraguassú tem um trabalho 
maravilhoso, e hoje ela veio com o Davi, ou 
melhor, com o Felipe, o seu filho. Às vezes faço 
confusão com o Davi. Davi é o filho da nossa 
querida Diovana, que tem Ame - atrofia 
muscular espinhal, que é procuradora, colega 
aqui da Assembleia. Mas, é importante, muito 
importante esse trabalho da Pollyana em 
atenção aos autistas. Ela tem um carinho muito 
especial com o Felipe, que veio aqui também 
me dar um abraço, neste momento. 

Quero mostrar aqui e também registrar 
que hoje é aniversário de um amigo, um grande 
esportista, narrador speaker - como a gente 
falava antigamente, na Rádio Espírito Santo -, o 
Ruy Monte, a quem quero mandar o meu 
abraço e dizer da importância do trabalho dele 
na nossa Rádio Espírito Santo, rádio também do 
Governo do Estado.  

Peço ao Luciano... É o Luciano que vai 
projetar ou é a Fabiana? (Pausa) 

Luciano está lá dentro do aquário. Está 
só pensando no Flamengo, hoje. Espero, 
Luciano, que o Renato Gaúcho não vá fazer gol 
de barriga no Flamengo, né? Porque vocês têm 
um trauma muito grande com o Renato Gaúcho, 
né? 

Luciano já está assumindo o manche e 
vai começar a decolar as nossas fotos da agenda 
da semana; vai mostrar ali que tivemos uma 
reunião, na quarta-feira passada, com o 
secretário de Saúde Nésio, que tem feito um 
trabalho muito bom e está melhorando a saúde 
do estado. 

O vídeo está com o Leo. Cadê o Leo? 
(Pausa) 

Está com você? (Pausa) 
Não mandou? Então está bom. Pensei 

que tivesse mandado as fotos. Acho que estão aí 
também. Não estão não? Estão sim aí. Ele me 
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mostrou no tablet. Põe o vídeo, então, 
enquanto isso. 

Cadê o Leo? (Pausa) 
Pode soltar o vídeo. Queria que meu 

amigo cinegrafista desse um take, por gentileza, 
no vídeo. É o Sérgio Sampaio, não é? 

 
(É exibido o vídeo 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 

Hoje é Dia do Aviador. Quero mandar um 
abraço a todos os amigos do Aeroclube de Vila 
Velha. 

Ali foi uma sessão solene que tivemos 
em homenagem ao Dia do Aviador. 

Ali está o Alfredo e vários amigos - Luiz 
Alberto, Octavio Schneider, Dirceu, enfim, vários 
amigos do Aeroclube de Vila Velha. Fizemos 
uma sessão lá, meses atrás, homenageando... 
Larissa também esteve lá - não é, Larissa? - na 
nossa sessão. Larissa hoje é meio canela verde e 
mais barrense do que só canela verde. Cadê o 
Alexandre Galveas? Esse é barrense da gema 
mesmo!  

Agora nossas fotos. Vamos ver, Luciano; 
pode soltar, por favor. 

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 

Aí tivemos uma reunião com o secretário 
de Saúde, o doutor Nésio, e levamos a Diovana, 
nossa procuradora da Assembleia, com alguns 
amigos e com a Leila também presente, 
mostrando a importância da política pública 
para a AME, atrofia muscular espinhal. 

A outra foto sou eu falando na Câmara 
de Via Velha, semana passada, quarta-feira, 
levando o anteprojeto da Ponte da Madalena, 
que o governador, com certeza, irá recuperar. 

Ali está a proposta da nova Ponte da 
Madalena, já autorizada pelo Governo e que 
deverá ser construída. Já está autorizada pelo 
governador. Vai depender agora só de o povo 
da Barra do Jucu aceitar se aquela ponte é 
melhor para lá. 

A outra foto é um corte da ponte. Não 
vai passar automóvel, vai passar só bicicleta e 
pedestre. 

Aí é na Capitania dos Portos, com o 
comandante do Exército, o comandante da 

Capitania também e o nosso amigo almirante 
Alípio Jorge Rodrigues, fazendo uma palestra 
sobre a Escola Superior de Guerra. 

Mais tarde estivemos na Associação 
Médica do Espírito Santo com o presidente 
Leonardo e também com o presidente nacional, 
nosso colega Lincoln Ferreira, falando também 
sobre a categoria médica, a dificuldade. 

A outra foto, no dia 18, sexta-feira, de 
manhã; eu estava com o Outubro Rosa 
Cadeirante, falando também para as mulheres, 
na Glória, sobre as dificuldades que as mulheres 
cadeirantes têm de fazer mamografia e de fazer 
o preventivo de câncer de colo de útero 
também. 

A outra foto é com o Clésio, cadeirante, 
que todo mundo conhece, e a Rosilda também, 
amiga nossa, que conseguiu que a mulher 
cadeirante de Vila Velha pudesse fazer 
mamografia.  

E também parabenizar ao meu amigo, 
colega, Torino Marques, que fez aqui uma 
sessão muito interessante, muito boa sobre o 
autismo. Parabéns ao nosso querido Torino e 
toda sua equipe. 

Essa foto aí, cadê o Pazolini? Essa é a 
esposa do Pazolini, está de rosa lá atrás, ela é 
promotora de Justiça. E também a nossa 
querida Pollyana com o Felipe, que é o filho da 
Pollyana, que é presidente da Amaes. 

A outra foto com o Eval Galazi, que é o 
presidente da Apae de Colatina, que é uma 
Apae exemplo para o Brasil hoje. 

A outra foto, no domingo, andando lá 
por Boa Vista, Boa Vista 1 e 2, falando aí com o 
meu amigo Edésio e também o Felipe, que está 
ali do lado do Russo, o Itapuã. Esse menino 
nasceu comigo, que está do meu lado ali, que é 
meu querido Pedro.  

A outra é a Semana do Meio Ambiente 
do Trabalho, que foi também um momento 
muito interessante que nós fizemos na segunda-
feira, e eu falei também no Crefes para muitas 
pessoas - na segunda-feira pela manhã. Ali, 
estou falando naquele momento. 

Aí, a outra foto também com o Cesar 
Pitanga, que é o diretor do Crefes. Eu também 
colocando a fitinha do Outubro Rosa, como eu 
tenho feito todo ano. 

A outra foto foi terça-feira de manhã, 
ontem, pela manhã, nós trouxemos a doutora 
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Beatriz para falar sobre mucosite oral nos 
pacientes que fazem quimioterapia ou 
radioterapia de doença maligna de cabeça e 
pescoço. 

A outra foto: essa aí é a Renata, minha 
filha, bonita, parece comigo. Olha lá! A Renata 
nasceu no dia do meu aniversário de parto 
normal. E eu que fiz o parto da minha mulher. O 
maior presente que eu recebi na minha vida até 
hoje foi a Renata chegar no dia do meu 
aniversário. 

E com a doutora Beatriz ainda. 
E, ali, em seguida e para terminar, 

presidente, só peço mais um minuto, com a 
nossa doutora Rosalie, que é cirurgiã plástica, e 
com a Cláudia. Eu tinha que ficar sozinho, não 
pude ir ao Palácio, cheguei atrasado lá, porque 
eu não podia deixar uma menina que não tem 
nenhuma das mãos - está ali na foto, todo 
mundo tá vendo. Aquela ali é a Cláudia. É uma 
menina com muita dificuldade, que tem 
epidermólise bolhosa. É uma doença tão grave 
que até a costura da roupa faz uma bolha e vira 
uma ferida. Então, eu não podia sair da 
Comissão de Saúde, porque... 

Por isso, José Esmeraldo, que me puxou 
a orelha lá, e fez muito bem me puxar a orelha, 
que eu cheguei atrasado no Palácio por esse 
motivo.  

E, aí, essa foto com o governador. 
Mesmo saindo correndo da Comissão de Saúde, 
fui lá ver o governador. 

 

O Sr. Engenheiro José Esmeraldo - 
(MDB) - Deputado, V. Ex.ª faz um trabalho 
brilhante. Eu sou fã de V. Ex.ª. V. Ex.ª é um 
grande deputado nesta Casa, V. Ex.ª não tem 
defeito, a verdade é essa. Que, às vezes, a gente 
tem defeito, mas V. Ex.ª não tem; V. Ex.ª 
realmente é uma pessoa que vive para dar essa 
cobertura tão importante na área social, 
principalmente na área médica.  

O senhor, acho que acorda cinco horas 
da manhã, o senhor vai dormir meia-noite. A 
minha preocupação, se V. Ex.ª for para a 
Prefeitura de Vila Velha, é com relação aos 
funcionários. O senhor vai querer chegar seis 
horas lá e só sair de lá dez horas da noite. Essa é 
minha preocupação. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Muito obrigado, José Esmeraldo, eu prometo a 
V. Ex.ª que eu vou melhorar. 

Então, a última foto é com o governador 
ainda lá, no Palácio.  

Aliás, a última foto aí com a Sirlene do 
Hospital Evangélico e com o Rogério do Hospital 
Jayme dos Santos Neves. 

Quero só para mostrar aqui, dê um take, 
por gentileza. Isso aqui: Vire do Avesso. Vire do 
Avesso. Quero mostrar a dificuldade das 
pessoas que vivem com epidermólise bolhosa. 
Então, até abraçar a pessoa pode machucar e 
virar uma ferida. Até no abraçar. Então, a 
dificuldade que essas pessoas vivem. Quero dar 
um abraço na doutora Rosalie, pela missão de 
ajudar essas pessoas; e a Cláudia, que esteve na 
Comissão de Saúde ontem, com toda a 
dificuldade, sem as duas mãos, mas estava lá, 
lutando para melhorar outras pessoas. 

Presidente, obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o deputado 
Dr. Emílio Mameri. (Pausa) 

Não respondendo, deputado Dr. Rafael 
Favatto. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Boa tarde! Boa tarde a todos, boa 
tarde a todas, aos nossos deputados, ao nosso 
presidente que está presidindo, o deputado 
Adilson.  

Vou só relembrar aqui o que o Hércules 
falou ali: ele mostrou a foto da filha dele, a 
Renata. Graças a Deus, Deus deu um grande 
livramento à filha, que se parece com a mãe, e 
não com o pai! Foi um grande livramento o que 
Deus fez na vida dessa menina! E até hoje ela se 
parece com a mãe. Não posso dizer o mesmo do 
meu filho, que está ali atrás, o João Rafael, que 
se parece comigo, e não se parece com a mãe. 
Está ali atrás, veio visitar, ver o trabalho do pai. 
Então, é uma honra muito grande estar com o 
meu filho aqui, visitando aqui a Casa de Leis! 

Quero falar sobre dois temas. Hoje eu 
recebi um presente aqui do Nelson de Aguiar, 
um poema em cordel: A Terra Recorre às Artes. 
A gente vai ler o livrinho, um livrinho curto, mas 
que engrandece todos nós. 

E hoje o que eu vim realmente falar aqui 
da tribuna, eu quero começar a minha fala 
dizendo que foi uma notícia, na última semana, 
muito importante para a região da Grande 
Vitória como um todo, que é a construção da 
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barragem, com capacidade de armazenamento 
de vinte e três milhões de litros para abastecer 
Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana. Então, eu 
venho sempre falando aqui dessa barragem, da 
importância dessa barragem em todo o estado 
do Espírito Santo quando o período de seca e 
estiagem atinge as nossas terras, que era o 
período que nós estávamos vivenciando. 

Nesta semana tem uma chuva no nosso 
estado, mas que não está atingindo 
completamente todo o estado e não está 
própria para encher todas as nossas barragens. 
Sempre, como cobro do Governo a construção 
das mesmas, porque são de extrema 
importância, principalmente para os nossos 
produtores rurais... Então, na realidade, como 
eu cobro, nada mais justo do que vir aqui falar 
também quando elas estão sendo construídas. 
As obras da Barragem dos Imigrantes, no Rio 
Jucu, já estão em andamento, em Vista Linda, 
entre o município de Domingos Martins e Viana, 
próximo à ponte da BR-262, sobre o Rio Jucu. 
Agradecer ao Governo do Estado, à Cesan, por 
ter realmente iniciado essa obra, o Iema 
licenciado a obra, e essa obra já está em 
execução.  

Com o barramento de cinquenta metros, 
a represa será uma aliada no combate à crise 
hídrica, de acordo com a Cesan. Ainda, de 
acordo com ela, a empresa responsável pela 
construção tem contrato de cinco anos e seis 
meses, sendo seis meses para a elaboração dos 
projetos básico e executivos; dois anos para a 
execução das obras e serviços; e três anos para 
operação e manutenção. Então, a empresa já 
tem um contrato de três anos iniciais para a 
manutenção dessa barragem.  

A barragem, que vai contar com 
investimentos de 96,5 milhões, terá a 
capacidade para armazenar vinte e três milhões 
de litros de água e vai abastecer 
aproximadamente 1,2 milhão de moradores dos 
municípios de Vila Velha, Vitória, Cariacica e 
Viana. A ideia da barragem é funcionar com o 
acúmulo de água no período úmido, de 
novembro até abril, para os períodos de seca de 
maio a outubro. 

O Jucu é um dos principais mananciais 
que abastecem a Grande Vitória, junto com o 
Rio Santa Maria e, desde 2017, naquela crise 
hídrica de 2015 a 17, os Reis Magos. Essa obra 

é uma segurança, como já cansei de dizer aqui... 
Que vem passando por diversas crises hídricas 
nos últimos anos. E os estudos demonstram 
que, daqui para frente, será uma constante 
devido ao aquecimento global. 
 Ao todo foram setenta desapropriações 
realizadas para construção dessa barragem, que 
terá vinte e três milhões de litros de água com 
barramento de cinquenta metros. 
  Como presidente da Comissão de Meio 
Ambiente venho batendo na mesma tecla aqui, 
que é a construção das barragens e proteção do 
meio ambiente e um projeto de dessalinização 
da água. 
  Na semana que vem nós estaremos 
trazendo aqui a empresa Arcelor, que fez esse 
projeto para sua empresa, fruto da CPI de 2015. 
E o projeto já vai ser executado pela empresa 
Arcelor para captação da água do mar, 
dessalinização e o uso dessa água em todo seu 
parque industrial, na Arcelor. 

Então, a gente cobra aqui a despoluição, 
mas também faz elogio quando a empresa está 
atenta, ouve o clamor da sociedade, ouve os 
novos estudos e está fazendo aí o seu dever de 
casa, fazendo a dessalinização da água.  

Está convidada a Cesan, o Governo do 
Estado, toda a sociedade para apresentação 
dessa matéria porque brevemente nós teremos, 
também, que dessalinizar a água do mar para 
uso da nossa população, em diversos pontos do 
estado. 

Nós vimos aí, recentemente, que a seca 
passada, a cidade de São Mateus, deputado 
Engenheiro José Esmeraldo, sofreu uma crise, 
porque o ponto de captação do rio, a água 

estava salobra, porque ali a água do mar 
estava entrando dentro do rio. E aquelas 
cidades ali, Linhares com problema do Rio 
Doce; Aracruz até São Mateus, a 
dessalinização da água do mar é uma saída 
para aquela região. Então nós temos um tema 
importante aí na Comissão de Meio Ambiente 
para próxima quarta-feira. 

Eu coloquei aqui um projeto de 
indicação, nesta Casa, para dessalinização, 
está em apreciação, também, no Governo do 
Estado. A indicação foi coletiva, assinada por 
vinte e dois deputados para que o Governo do 
Estado realize um estudo de viabilidade para 
realização da dessalinização da água do mar.  
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A dessalinização já é uma realidade em 
alguns países como os do Oriente Médio, como 
Israel, Kuwait, assim como na Austrália, França 
Estados Unidos, e que vem tornando-se uma 
alternativa viável em solo brasileiro, em algumas 
questões.  

Existem diversos métodos de 
dessalinização, como a destilação, cristalização 
ou congelamento e absorção, ou mudança 
iônica, que requerem o uso de uma energia, 
enquanto a osmose inversa ou filtração e a 
eletrodiálise ou filtração seletiva ocorrem com a 
passagem da água por membranas, mediante 
pressão mecânica. 

Eu acredito que o mérito da matéria é de 
suma importância, principalmente pelo 
momento de crise hídrica que estamos 
passando no país.  

A responsabilidade do uso da água 
correto pelo ser humano é de todos nós, e a 
irresponsabilidade, também, pelo uso da água 
durante os séculos anteriores, também foi de 
todos nós. Então nós temos a responsabilidade 
pelo que já passou, pelo uso incorreto da água e 
dos mecanismos de proteção, porque se você 
não tem as florestas aqui, não consegue reter 
água no solo; e aí o nascedouro, as nascentes 
estão sendo perdidas, esvaziadas e estão secas. 
Isso é importante relatar, mas foi fruto do 
trabalho do homem, da destruição do homem. 
Mas também é fruto do trabalho do homem, da 
ideia do homem a recuperação dessas 
nascentes, a recuperação dos mananciais para 
que tenhamos um futuro melhor para nossas 
famílias e nossos filhos. Precisamos de atitudes 
e projetos que ajudem a enfrentar essa crise 
hídrica que está acontecendo. É uma realidade 
no mundo e no nosso estado também.  

O uso consciente da água é uma delas, 
enquanto a gente batalha aqui para que 
projetos que são sucesso em outros países 
sejam implantados em nossa realidade.  

Quero parabenizar pelo início da 
construção dessa barragem e, ainda, continuar 
cobrando a possibilidade de análise do estudo 
sobre a dessalinização da água. E tenho certeza 
de que os capixabas serão beneficiados com 
essas ações, atitudes e implementações pelo 
Governo do Estado, pela Cesan, para que 
possam num futuro próximo - aqui está 
constando que em dois anos e seis meses - essa 

barragem já será entregue para a população 
capixaba, pronta. E daqui a dois anos e seis 
meses ela vai ter a sua reserva posta em 
funcionamento, e a empresa terá três anos para 
o trabalho.  

Por que esses três anos? O Cael, 
presidente da Cesan, numa reunião, me 
explicou: a empresa tem que certificar a 
execução da obra com esse tempo para ver se 
não tem nenhum vazamento, nenhuma perda 
de água em nenhum local para que ela mesma 
possa corrigir algum afazer ali que porventura 
nesses três anos ela venha diagnosticar. Então é 
muito importante esse tempo de execução 
também da barragem pela empresa que fez a 
obra.  

Muito obrigado.  
Bom dia a todos!  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o ilustre 
deputado Engenheiro José Esmeraldo.  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Senhor presidente, senhores 
deputados, deputadas, aqueles que nos 
assistem através da TV Assembleia, da TV 
Educativa, eu queria antes de iniciar a minha 
fala fazer aqui um adendo, dizer o seguinte: 
minutos atrás eu fiz um pronunciamento - em 
que eu fiz uma crítica, e vou continuar 
criticando, porque eu não gosto de traidor, não 
gosto de traidor e cara que não tem palavra; 
homem tem que ter palavra, tem que falar e 
cumprir ou então dizer: eu não vou fazer. Mas 
quando ele se propõe a fazer, tem que fazer - 
com relação ao seu José Maria Pimenta; a 
comenda.  

Eu não entendo como é que você dá uma 
comenda a um cara que está vivo; o cara está 
vivo. Vai dar comenda ao cara que está vivo? Se 
ele tivesse falecido, tudo bem. Mas o cara está 
vivo. E outra coisa, esse pedido de comenda não 
passou na Procuradoria porque os procuradores 
aqui, todos, são capacitados e competentes. 
Obviamente, se ele tivesse passado na 
Procuradoria, seria inconstitucional; porque é 
inconstitucional. É inconstitucional.  

Esse cara para representar os 
funcionários seria um desastre. Na verdade, o 
que os funcionários estão querendo é um 
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abono. Essa que é a verdade. O que os 
funcionários querem é abono; dá um abono a 
eles; pronto. Eles não querem saber de Zé 
Maria, João Maria, Pedro Maria, Luís Maria, 
Antônio Maria. Dá um abono para os 
funcionários da Casa; acabou. É o pedido que eu 
faço para nosso querido amigo presidente Erick 
Musso.  

Mas eu vou entrar agora aqui na minha 
parte, que é o tema, e dizer o seguinte: eu fiz 
uma indicação para cobertura da quadra 
esportiva e construção de banheiros - porque 
muitas vezes eles constroem uma quadra, mas 
não tem banheiro - no bairro Engenharia, no 
município de Vitória.  

Cobertura da quadra esportiva e 
construção de banheiros no bairro Engenharia, 
no município de Vitória. 

Eu gostaria que o cameraman focalizasse 
aqui. Esse pedido que foi feito. (Pausa) Muito 
bem, ficou legal!  

 

 (É exibida imagem 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 

O bairro Engenharia, na verdade, não 
tem área de lazer. É um bairro, talvez um dos 
primeiros bairros de Vitória, onde pessoas 
trabalham, pessoas trabalhadoras, lutadoras. E a 
mim foi feito esse pedido através do presidente 
da comunidade. Eu vou citar aqui: esta 
indicação atende a um pedido do senhor Paulo 
Mendes dos Santos. Repito: Paulo Mendes dos 
Santos, presidente do Movimento Comunitário 
no bairro Engenharia, do senhor João Costa, que 
é o vice-presidente do Movimento Comunitário; 
e também do senhor Valdeir Marçal, 
conselheiro do Movimento Comunitário do 
Bairro Engenharia, e outros. 

Então, é um pedido que eu fiz. Pedi que 
um engenheiro meu fosse ao local, entrei com 
essa indicação. A área lá é uma área de cento e 
setenta metros quadrados. Importantíssimo que 
seja feita no bairro Engenharia a construção 
dessa quadra para que as pessoas, as crianças 
principalmente, os jovens, os adultos, os idosos 
possam ter um lazer. 

Aqui mesmo tá uma criança ali. Apareceu 
ali essa criança e outra criança lá. Eles não têm o 
que fazer! É um local que não tem nada o que 
fazer! Então uma criança dessas, se ela pratica 
esporte, dali pode sair um grande jogador. Eu 

não tenho dúvida. O importante é dar 
oportunidade. Essa oportunidade é 
importantíssima. 

Então, fiz essa indicação, vou levar para 
o meu amigo secretário chefe da Casa Civil, Davi 
Diniz e eu tenho certeza de que com a 
habilidade, a sensibilidade e o respeito que ele 
tem para com todos os bairros não só de Vitória, 
mas também do estado do Espírito Santo, ele 
vai atender ao nosso pedido. Eu não faço dez, 
vinte pedidos, eu faço um e vou para cima. 
Porque tem gente que faz. Tinha uma senhora 
deputada aqui que ela fazia indicação de tudo 
quanto era pedido, de todos os bairros ela fazia 
indicação. Só tem que ela não corria atrás de 
nenhuma. Aí, quando alguém, algum deputado 
ou vereador conseguia com o prefeito ou com o 
governador, ela levava lá a indicação e dizia que 
era ela. Comigo ela não ia fazer isso, porque ela 
não é doida!  

Quero saudar aqui os nossos amigos que 
estão aí em cima. O Borrinha, que é um grande 
amigo lá de Barra de São Francisco; quero 
saudar também aqui o ex-prefeito lá de... onde 
tem aquele prefeito pangaré. Como é que é o 
nome daquele prefeito lá de Vila Pavão? (Pausa) 
O nosso amigo Eraldino; e por último o nosso 
amigo também lá de Ecoporanga, que deu um 
monte de voto a uma deputada enrolada aí, 
agora ele está com um deputado que não tem 
negócio de enrolo não! É o nosso amigo... 
(Pausa) Fala aí seu nome, rapaz! Janderson. 
Janderson é uma brilhante pessoa. Confio e 
acredito em todos os três aqui. (Pausa) Como? 
(Pausa) Borroca? Ah, vizinho seu? (Pausa) Você 
mora em Ecoporanga ou mora aqui, cara? 
(Pausa) Capitão, você está morando em vários 
lugares ao mesmo tempo? Não pode não, hein, 
cara! Olha lá, hein! 

E também o nosso amigo lá de Iconha, 
que trabalha com a gente aí que é o nosso... 
(Pausa)  

Doutor Hércules, cuidado que eu faço 
uma falinha do senhor aqui, e o senhor não 
gosta, hein? E hoje é quarta-feira, Doutor 
Hércules. Aí, depois, o senhor vai ficar com 
esses cabelinhos poucos que o senhor tem tudo 
arrepiadinho. Fica igual um catitu! 

Wanderly. É Wanderly! 
Então, eu estou fazendo esse pedido e o 

outro pedido importante. Muito importante! 
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Quero aqui me referir à duplicação da ponte de 
Duas Barras, na ES-486, Itaoca Pedra, Cachoeiro 
de Itapemirim. Essa aí! É inadmissível que em 
um local tão importante como Itaoca Pedra, que 
é um distrito de Itapemirim, a pessoa tenha que 
ficar esperando do outro sentido assalto, e só 
tem um lado, quer dizer, colocar outra ponte. 
Vou pedir ao secretário de Agricultura para que 
ele providencie. Estou agendando para essa 
semana ir lá, porque não pode! Quantos 
assaltos foram aí?! Quer dizer, só tem uma via. 
Quem vem de lá, e o que vai daqui para lá, o de 
lá tem que esperar quem vai daqui para lá.  

Então, esse pedido foi feito pelo meu 
amigo lá de Itaocas, terra de Doutor... Doutor 
Hércules é de Cachoeiro, não é, Doutor 
Hércules? O senhor é de Cachoeiro. (Pausa) Ah! 
De Vila Velha. Mas, de vez em quando, o senhor 
dá umas mordidinhas lá em Cachoeiro. 
 Então, está aqui a medida: sessenta e 
dois metros de extensão, 5,8 metros de largura, 
a ponte passa pelo Rio Castelo, no distrito de 
Itaoca, Cachoeiro de Itapemirim. 
 Queria citar aqui o meu amigo, vice-
presidente da Associação de Moradores de 
Itaoca Pedra, Ogracio Lopes. Um grande abraço 
para Ogracio; o pároco da Paróquia Nossa 
Senhora da Aparecida, padre Rogério; o pastor 
da Igreja Assembleia de Deus, Aroldo Pascoal; e 
o coordenador da Igreja, Carlos Alberto 
Paganotti.  
 Então, essa ponte tem sessenta e dois 
metros de extensão, 5,8 de largura, que é a 
caixa dela, e a ponte passa sobre o Rio Castelo. 
Quer dizer, essa ponte é fundamental para 
aqueles que moram no Itaoca Pedra.  
 Esse pedido foi feito e nós vamos 
trabalhar também junto à Secretaria de 
Agricultura para que possa colocar outra ponte 
do lado, para que não haja necessidade de o 
indivíduo que queira entrar tenha que esperar o 
que está sair, ou vice-versa. Aí, já teve assalto, já 
teve quase morte.  

É um local que, infelizmente, está 
abandonado pelos políticos. Político só vai lá 
para pedir voto, a verdade é essa. Eu fui lá, 
agradeço os setenta votos que eu tive, que eu 
dou aqui o nome, os setenta votos. Sou grato 
aos setenta votos dessa região, mas vocês não 
perderam, porque eu fiz a indicação e vou 
trabalhar em cima dessa indicação para que 

vocês possam ter lá outra via, uma entrada e 
uma saída, para que não fiquem esperando. E, à 
noite, a bandidagem fica ali exatamente para 
assaltar as pessoas. É inadmissível! 
 Então, fica aqui o nosso pedido ao nosso 
amigo, brilhante, secretário chefe da Casa Civil, 
amigo Davi Diniz, em quem acredito e confio, 
pelo menos até hoje; não sei se daqui para 
frente eu vou acreditar e confiar, mas acho que 
sim. 
 Muito obrigado, meu brilhante Adilson 
Espindula. V. Ex.ª honra o seu município; V. Ex.ª 
está de parabéns; V. Ex.ª fez um projeto aqui 
sensacional; V. Ex.ª é um grande deputado nesta 
Casa de Leis. Terá sempre o meu apoio em 
função do que V. Ex.ª representa não só neste 
sodalício, mas também representa lá para o seu 
município tão importante como é o município 
de Santa Maria de Jetibá. Santa Maria de Jetibá 
tem um deputado aqui arretado! Santa Maria 
de Jetibá tem um cara aqui que, realmente, 
merece ficar aqui pelo tempo que ele quiser, 
nesta Casa de Leis. Meus parabéns, Adilson 
Espindula! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Muito obrigado, deputado. 
 Com a palavra o deputado Enivaldo dos 
Anjos. (Pausa)  
 Deputado Erick Musso. (Pausa)  
 Deputado Euclério Sampaio. (Pausa)  
 Deputado Freitas. (Pausa) 
 Deputado Gandini. (Pausa)  
 Deputado Hudson Leal. (Pausa)  
 Deputada Iriny Lopes. (Pausa)  
 Ambos não respondendo, com a palavra, 
então, a última oradora do dia, a ilustríssima 
deputada Janete de Sá. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Bom dia a 
todos e a todas presentes. 
 Eu faço uso da palavra, nesta manhã de 
quarta-feira, para tratar do trabalho e estar 
dando publicidade ao trabalho que tem sido 
feito pela Procuradoria Especial da Mulher nesta 
Casa, que eu tenho a honra de presidir, e pela 
Frente Parlamentar de Enfrentamento à 
Violência Contra as Mulheres no Estado do 
Espírito Santo, que também nós lideramos o 
trabalho nessa frente, onde, observando o Plano 
Plurianual, que é o PPA, e eu quero esclarecer 
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para as pessoas que nos assistem e que não 
sabem, muitas vezes, do que se trata, é um 
plano estratégico de Governo que tem vigência 
por quatro anos e esse plano contém os 
programas, os objetivos, o público-alvo, as 
metas, as ações e os recursos para tudo que vai 
ser feito pelo Estado do Espírito Santo, pelo 
Governo, nos próximos quatro anos.  

Esse plano ele vai ser votado agora em 
novembro, mas as emendas dele precisam ser 
apresentadas até sexta-feira agora. Nós, 
sabendo que essa peça é uma peça que pode 
ser mexida, que precisa de alguns ajustes, 
observamos a importância e a necessidade de 
estarmos ouvindo o segmento de mulheres 
organizadas do estado Espírito Santo para poder 
fazer as mexidas necessárias nessa peça. 

Nós olhamos o plano e analisamos que 
ele não está muito claro naquelas questões, nos 
programas e nas ações referentes às questões 
das mulheres, especialmente nesse trabalho 
que a Procuradoria Especial da Assembleia tem 
feito, junto com a Frente Parlamentar em 
Defesa das Mulheres do Espírito Santo, tem 
realizado para poder potencializar essa mulher, 
fortalecer essa mulher no sentido de que a 
gente possa, junto com o Governo do Estado, 
combater este problema grave que é a 
violência, que é o feminicídio e que são os 
homicídios de mulheres do Espírito Santo. 

Nós, tendo em vista esses problemas que 
nós enfrentamos - e a gente tem um 
mapeamento dos locais, inclusive, que tem os 
índices desse tipo de violência e de homicídio 
contra as mulheres, que tem crescido -, nós 
sentamos com lideranças do Ministério Público, 
do Tribunal de Justiça e das instituições 
organizadas da sociedade civil, como mulheres 
negras, como mulheres da comunidade LGBT, 
como o pessoal da Ufes, do laboratório da Ufes, 
que é o Lapvim, e tantas outras mulheres 
também da esfera do Poder Executivo Estadual, 
elas sentaram e se reuniram para poder estar 
vendo o que faltava nesse plano e como levar 
para o Governo algumas matérias que fossem 
importantes nesse caminho nosso de 
enfrentamento à violência contra as mulheres 
no nosso estado. 

Sentamos com pessoas do Cedimes, a 
presidente do Cedimes estava aqui conosco, 
também tinha membros da câmara técnica, que 

também se reuniram conosco, e ali a gente 
pôde levantar uma série de ações que foram 
apresentadas ao Governo do Estado. Essa 
reunião aconteceu ontem, aqui na Assembleia, 
chamada pela Frente parlamentar de Mulheres 
e pela Procuradoria da Mulher. Aconteceu aqui 
na Assembleia e está aí, inclusive, os registros 
fotografados que passam na tela.  

Após essa reunião, nós nos reunimos 
com o governador do Estado, no Palácio 
Anchieta, onde estavam presentes o conselho, 
que é o Cedimes, a câmara técnica e mais alguns 
representantes das secretarias responsáveis 
pela questão das mulheres, e a gente pôde estar 
tratando dessa matéria e de tudo que nós 
levantamos com o governador do Estado, que se 
mostrou sensível em tornar mais transparente 
esse plano.  

Nós apresentamos ao governador 
algumas emendas, a pedido desse movimento e 
construídas junto com esse grupo, que são as 
seguintes: uma campanha educativa. Porque a 
gente entende que a educação é primordial nas 
escolas, desde o ensino fundamental, para 
haver uma mudança de comportamento na 
sociedade, desde a idade inicial do ensino 
fundamental, para que haja uma mudança de 
comportamento nesse enfrentamento. E aí nós 
entramos com uma proposta de emenda de 
campanhas educativas que tenham o público-
alvo a educação, os estudantes, os alunos do 
ensino fundamental e do ensino médio, sobre as 
questões de defesa e dos direitos da mulher.  

Junto com essa campanha educativa nas 
escolas junto aos estudantes, também uma 
campanha publicitária, para que essa campanha 
atinja toda a sociedade, para que a gente possa 
colocar cartazes nas rodoviárias, nos terminais 
urbanos de transporte coletivo, no aeroporto, 
nos bares e restaurantes, no supermercado, nos 
shoppings, ou seja, em todas as esferas de 
Governo, das instituições de atendimento 
público, no sentido de fazermos uma campanha 
forte, uma campanha massiva que atinja toda a 
sociedade capixaba, para poder despertar a 
sociedade sobre esse problema que nós 
enfrentamos da violência contra as mulheres no 
estado do Espírito Santo. 

Também pedimos apoio e manutenção 
do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da 
Mulher, que é o que aqui falei, o Cedimes, como 
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manutenção da unidade, reuniões que precisam 
ser realizadas, conferências que precisam ser 
realizadas para tratar desse tema tão caro e tão 
importante para todas nós. 

Também formação e capacitação de 
professores para o enfrentamento da violência 
contra as mulheres na rede estadual de ensino. 
Pedimos, também, que essa mesma formação e 
capacitação se dê com servidores da Saúde para 
ter um atendimento mais qualificado, um 
atendimento mais adequado às mulheres e 
meninas vítimas de violência. Também nas 
nossas polícias.  

A gente tem muita dificuldade. A mulher, 
muitas vezes, é revitimizada por conta das 
nossas polícias nesse atendimento, nessa 
primeira abordagem, não estarem 
suficientemente preparadas e qualificadas para 
esse atendimento, para esse acolhimento, para 
essa abordagem.  

Pedimos, também, essa mesma 
qualificação e formação, para todos os 
servidores de órgãos de atendimento público do 
Poder Executivo. Como isso é uma ação que é 
realizada pelos outros poderes, mas aqui na 
Casa também nós estamos entrando no mesmo 
caminho. Estamos pedindo ao Ministério 
Público que, também, do seu orçamento, 
destine verba para essa qualificação e também 
o Poder Judiciário. 

Na Casa pedimos, também, que fossem 
instaladas casas-abrigo, tendo em vista que nós 
só temos uma no estado do Espírito Santo, e 
que se faz necessária a abertura de uma na 
região do Rio Doce, que já teve em Colatina e foi 
fechada, e a outra na região do Caparaó. 
Também pedimos que sejam abertas Delegacias 
Especializadas de Atendimento às Mulheres, as 
Deams, no Noroeste do estado e no Caparaó. 
No Noroeste, especialmente, porque a gente 
tem observado um aumento de cinquenta por 
cento dos homicídios de mulheres naquela 
região. Foi a região onde o crescimento foi 
assustador de homicídio de mulheres, e por isso 
se fazem necessárias as Delegacias 
Especializadas de Atendimento da Mulher na 
Região Noroeste. E no Caparaó porque as 
mulheres do interior vêm sendo vítimas de 
violência, mas elas estão sozinhas, estão em 
propriedades distantes e acabam não 
denunciando essa questão grave que acontece 

com as mulheres no interior de suas residências, 
nas propriedades mais distantes que estão 
desguarnecidas desse atendimento. Portanto, se 
faz necessária, também, segundo o nosso 
entendimento, essa abertura das Delegacias 
Especializadas de Atendimento às Mulheres no 
Caparaó e Noroeste do estado. 

Nós também vamos estar apresentando 
emenda visando fortalecer o orçamento da 
Defensoria Pública como forma de garantir o 
atendimento às mulheres vítimas de violência, 
às mulheres mais pobres que não têm condições 
de constituir advogado, tendo em vista que o 
orçamento, hoje, não é suficiente para garantir 
defensores públicos em todas as comarcas do 
estado do Espírito Santo. São mais de cem 
comarcas, são setenta e oito municípios e nós só 
temos defensores em vinte e seis municípios. 

Queremos, também, projetos que visam 
estar discutindo a igualdade racial e a 
diversidade sexual. São questões que nós 
identificamos que carecem de esclarecimento 
maior no Plano Plurianual, que é o PPA, cujas 
emendas nós já estamos oferecendo, e que elas 
visam estar fortalecendo o movimento de 
mulheres e esse combate e essa defesa por 
parte do Estado às mulheres. 

O governador ficou de analisar tudo o 
que foi apresentado. Um grupo grande de 
mulheres, conforme vocês estão vendo aí nas 

imagens. Essa reunião foi lá no Palácio 
Anchieta, no gabinete do governador. Nós 
conseguimos fazer todo esse movimento de 
levar essas duas regiões que aconteceram na 
manhã e na tarde de ontem. A primeira 
patrocinada aqui pela Assembleia e a segunda, 
eu pude me fazer presente também, levando 
a nossa contribuição, e que foi chamada pelo 
Cedimes e pela Câmara Técnica, mas o 
governador, se mostrando sensível, pediu ao 
secretário de Planejamento que reveja, dentro 
do Plano Plurianual, de que forma que torna 
mais transparente esses programas e ações 
que serão feitas visando contemplar o Plano 
Estadual da Mulher, de Defesa de 
Enfrentamento à Violência contra a Mulher e 
todas as temáticas do Governo que têm sido 
ditas nesse sentido, mas fazer com que seja 
isso visto melhor dentro do PPA, até mesmo 
como forma da Assembleia Legislativa poder 
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acompanhar e poder fiscalizar a execução do 
PPA. 
 Então, é isso que tenho para dizer, 
senhor presidente, no exercício dessa função, à 
frente da Mesa dos trabalhos de hoje, dizer que 
as mulheres estão se movimentando, estão 
trabalhando no sentido de verem as suas 
demandas, especialmente no fortalecimento e 
no enfrentamento à violência contra a mulher 
no estado do Espírito Santo, garantidas no PPA e 
no orçamento do Estado para os próximos 
quatro anos. 
 Essa é uma contribuição, senhor 
presidente e todos que nos assistem, da 
Procuradoria Especial da Mulher e da Frente 
Parlamentar, nesta Casa, em Defesa das 
Mulheres e de Combate à Violência contra a 
Mulher no Estado do Espírito Santo, que tenho a 
honra de presidir. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Antes de encerrarmos esta 
sessão de hoje, conforme nos foi solicitado pelo 
nobre deputado Capitão Assumção, vamos fazer 
um minuto de silêncio pelo falecimento do 
capitão Amarildo Louback Pereira.  
 Peço, então, a todos que fiquem em 
posição de respeito. 
 

   (A Casa presta a homenagem)  
 

 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
comunico que e a pauta da próxima sessão 
ordinária será a mesma, exceto as matérias 
votadas na sessão de hoje. 
 Convido os senhores deputados e as 
senhoras deputadas para as próximas, que 
serão solenes, hoje, às 14h, em comemoração 
aos cinquenta anos da Aves - Associação dos 
Avicultores do Estado do Espírito Santo, 
conforme requerimento de minha autoria; às 
19h, em homenagem aos vinte anos do Instituto 
João XXIII, conforme requerimento do deputado 
Sergio Majeski; dia 24 de outubro, quinta-feira, 
às 19h, em homenagem ao Dia do Dentista, 
conforme requerimento da Mesa Diretora; e dia 
25 de outubro, próxima sexta-feira, às 19h, em 
homenagem ao Dia do Professor, conforme 
requerimento da Comissão de Educação, todos 
aprovados em plenário. 
 Nosso muito obrigado a todos que 
acompanharam esta sessão pela TV Assembleia. 

 Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que haverá 
sessão ordinária, dia 29 de 
outubro de 2019, terça-feira, 
cuja Ordem do Dia é a seguinte: 
discussão única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei n.os 
198/2019 e 559/2019; 
discussão prévia do Projeto de 
Lei n.º 384/2019; discussão, se 
houver recurso, na forma do 
artigo 277, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 575/2019; discussão 
especial, em 3.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
405/2017, 263/2018, 122/2019, 
135/2019, 217/2019, 218/2019 
e 288/2019; discussão especial, 
em 1.ª sessão, dos Projetos de 
Lei n.os 102/2019 e 768/2019) 
 

Encerra-se a sessão às onze horas e 
trinta e oito minutos. 

 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os 
senhores deputados Euclério Sampaio, Gandini, 
Marcelo Santos, Pr. Marcos Mansur, Renzo 
Vasconcelos e Theodorico Ferraço.  

 
*As inserções em negrito referem-se às 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão.  
 
 

 
QUINQUAGÉSIMA SESSÃO SOLENE, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 23 DE OUTUBRO DE 2019. 

 
  ÀS CATORZE HORAS E TRINTA E DOIS 
MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO ADILSON 
ESPINDULA OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Senhoras e senhores, 
senhor deputado proponente, Adilson 
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Espindula, ilustres autoridades e 
telespectadores da TV Assembleia, boa tarde! 

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe 
todos para a sessão solene em homenagem aos 
cinquenta Anos da Associação dos Avicultores 
do Estado do Espírito Santo, Aves. 

É convidado a compor a Mesa de Honra 
o senhor deputado proponente, Adilson 
Espindula. É convidado o presidente da Aves, 
Ademar Kerckhoff. É convidado o subsecretário 
de Estado da Agricultura, Michel Tesch Simon. 
Também é convidado o prefeito de Santa 
Leopoldina, Valdemar Luiz Horbelt Coutinho, 
Vavá. Também é convidado o vice-prefeito de 
Santa Maria de Jetibá, Florentino Guilherme. É 
convidado o vice-prefeito de Domingos Martins, 
Romeu Stein. É convidado o Diretor Executivo 
da Aves e Ases, Nélio Hand. É convidado o 
presidente da Câmara Municipal de Muniz 
Freire, Gedelias. É convidado o presidente da 
Câmara Municipal de Domingos Martins, Diogo 
Endlich. (Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 
 

Registramos e agradecemos a presença 
de Rubens Casotti, prefeito de São Roque do 
Canaã; de Heloísio Rodrigues Alves, vereador do 
município de Domingos Martins; de José Gagno, 
também vereador de Domingos Martins; de 
Alvaro Roberto Gonçalves, vereador de Santa 
Maria de Jetibá; de Brício Alves dos Santos 
Júnior, superintendente regional da Conab; 
controlador-geral interno da Câmara de Santa 
Maria de Jetibá, de doutor Luiz Mill; de Fabrício 
Quintanilha, assessor do senador Marcos do Val; 
e de Ronaldo Salles de Sá, diretor de Logística e 
Abastecimento da Aves. 

É convidado a compor a Mesa de Honra 
o vereador de Santa Maria, Alvaro Roberto 
Gonçalves; vereador de Domingos Martins, José 
Gagno; e também o vereador de Domingos 
Martins, Heloísio Rodrigues Alves. (Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 

Esta sessão está sendo transmitida, ao 
vivo, pela TV Assembleia, nos canais abertos e 

digitais, YouTube e Facebook. As fotos do 
evento estarão disponíveis, ainda hoje, em 
nosso site. 

A Assembleia, com satisfação, recebe 
todos para a sessão solene em homenagem aos 
cinquenta anos de Fundação da Associação dos 
Avicultores do Estado do Espírito Santo, Aves. 

Neste momento, o proponente, senhor 
deputado Adilson Espindula, procederá à 
abertura desta sessão solene, conforme é 
regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE − (ADILSON 
ESPINDULA − PTB) − Invocando a proteção de 
Deus, declaro aberta a sessão e convido o 
presidente da Aves para proceder à leitura de 
um versículo Bíblico. 

Todos de pé. (Pausa) 
 
 (O senhor Ademar Kerckhoff lê 

Tiago 5:7-10) 
 
O SR. PRESIDENTE − (ADILSON 

ESPINDULA − PTB) − Considero lida e aprovada 
a ata da sessão anterior. 

Informo aos senhores deputados, às 
senhoras deputadas e aos demais presentes que 
esta sessão é solene em homenagem aos 
cinquenta anos da Associação dos Avicultores 
do Estado do Espírito Santo, conforme 
requerimento de minha autoria, aprovado em 
plenário. 
  

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Todos são convidados, em 
atitude de respeito, para a execução do Hino 
Nacional e a do Hino do Estado do Espírito 
Santo, que serão tocados, no acordeon, pelo 
coordenador do Departamento de Música da 
Associação Diacônica Luterana, Douglas Kalke. 
(Pausa) 

 

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

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Douglas Kalke! (Palmas) 
A Associação dos Avicultores do Estado 

do Espírito Santo, Aves, comemora cinquenta 
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anos de fundação. A instituição, que tem sede 
em Marechal Floriano, foi fundada em 1969 e 
conta com cento e cinquenta associados.  

Nesta sessão solene, o senhor deputado 
Adilson Espindula homenageia vinte e oito 
produtores por contribuírem para o 
desenvolvimento da avicultura capixaba, 
atividade presente em dezesseis municípios, 
sendo Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, 
o maior produtor de ovos do país, com uma 
produção diária de quatorze milhões de 
unidades.  

Entre os homenageados estão os ex-
presidentes da Aves, Antônio Venturini, Argêo 
João Uliana, Laerte Antônio de Oliveira, Oderli 
Schneider e, também, o atual presidente, 
Ademar Kerckhoff. 

Fará uso da palavra o proponente desta 
sessão solene, senhor deputado Adilson 
Espindula.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - É com imensa alegria que 
recebo todos vocês para esta sessão solene em 
homenagem aos cinquenta anos da Associação 
dos Avicultores do Estado do Espírito Santo.   

A Aves, que foi criada em 1969, tem hoje 
cento e cinquenta associados. Essa associação 
se empenha em auxiliar os nossos avicultores 
com planejamento de ações que contribuem 
para o desenvolvimento desse setor. Entre as 
importantes ações realizadas pela Aves, 
podemos destacar a integração com as 
principais entidades estaduais e órgãos 
nacionais, visando ao fortalecimento da 
avicultura, tão importante para a economia 
capixaba. 

A Aves também trata da questão do 
abastecimento para os seus associados, 
acompanha os mercados interno e externo 
destacando as oportunidades, além de verificar 
opções de abastecimento que podem ser 
realizados em grupo. A Aves viabiliza ações de 
logística e acompanha projetos para o 
fornecimento de energia, que são essenciais ao 
setor. 

Não podemos esquecer que a Aves 
mantém um excelente relacionamento com os 
meios de comunicação ligados a esse segmento 
e mantém os seus associados munidos de 
informações ligados ao segmento. 

É importante destacar que a Aves é 
responsável pela realização da Favesu, a Feira 
de Avicultura e Suinocultura Capixaba, que este 
ano chegou a sua quinta edição. A Favesu está 
consolidada no estado e está entre as maiores 
feiras do Brasil no setor. Segundo informações 
da própria Aves, o segmento da avicultura gera 
hoje mais de trinta mil postos de trabalho. No 
Espírito Santo, mais de cem mil famílias 
possuem renda resultante da avicultura. 

O Espírito Santo trabalha com a 
produção de ovos de galinha e de codorna, além 
de frangos de corte. A avicultura está presente 
em dezesseis municípios do nosso estado, sendo 
Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, o 
maior produtor de ovos do país, com 
aproximadamente quatorze milhões de 
unidades por dia. 

Marechal Floriano, também na Região 
Serrana, concentra quase vinte e cinco por 
cento da produção estadual de frango de corte, 
com sessenta e três propriedades que se 
dedicam a essa atividade. Esses resultados são 
muito significativos para o estado do Espírito 
Santo. Por isso estou trabalhando com muito 
empenho para auxiliar de todas as formas os 
avicultores e os nossos produtores rurais.  

Em junho deste ano foi promulgada pelo 
presidente desta Casa a Lei n.º 11.009/2019, de 
minha autoria, que isenta os agricultores do 
pagamento pelo uso da água quando for 
utilizada a mão de obra predominantemente 
familiar na produção agrícola. 

Estou solicitando ao Governo do Estado 
para incluir o ovo in natura, pasteurizado, 
desidratado e seus derivados no cardápio da 
merenda escolar da rede pública estadual de 
ensino do Estado do Espírito Santo, por ser o 
ovo uma importante fonte de proteína, sendo 
fundamental para a saúde em todas as faixas 
etárias, além de outros pedidos enviados pelo 
setor. 

Nesta semana realizamos uma reunião 
com o secretário de Estado da Fazenda, Rogério 
Amorim; o presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Erick Musso; diretores da Aves e da 
Coopeavi e avicultores capixabas em busca de 
reivindicações desse importante setor 
econômico, na certeza de que as tratativas 
iniciadas terão continuidade, pois agora temos 
um Governo diferenciado, que reconhece a 
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avicultura como um setor produtivo, com 
grande capacidade para investimentos e 
geração de emprego e renda. Essa parceria com 
as associações de produtores rurais, e no caso 
da avicultura, com a Aves, vamos lutar por 
melhores condições para os nossos agricultores, 
além de ressaltar o importante trabalho 
desenvolvido pela agricultura e pela avicultura 
no estado do Espírito Santo. 

Muito obrigado pela presença de todos 
vocês nesta sessão solene, neste momento tão 
importante da Aves, ao comemorar seus 
cinquenta anos, e nesse momento muito 
importante do setor produtivo do estado do 
Espírito Santo, fico feliz com a presença de 
todos os senhores e senhoras nesta sessão. 

 Muito obrigado.  
 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Já se encontra à Mesa de 
Honra, o excelentíssimo senhor deputado Erick 
Musso, presidente da Assembleia Legislativa, 
que neste momento é convidado a fazer uso da 
palavra. 

 
O SR. ERICK MUSSO - (PRB) - Boa tarde a 

todos e a todas! Boa tarde, gente! Todo mundo 
já almoçou, então está todo mundo com força 
para dar um boa tarde bacana, né Fabrício? 
Fabrício Quintanilha foi meu chefe aqui, na 
Escola do Legislativo. Eu era assessor ainda de 
Marcelo Coelho e ele era o chefe da Escola do 
Legislativo. Foi um bom chefe e um bom amigo. 
Obrigado por tudo Fabrício.  

Quero cumprimentar aqui o meu colega 
deputado Adilson Espindula. Eu estou cheio de 
agenda hoje. Desci aqui para dizer que além de 
ser um segmento importante e ser uma cadeia 
produtiva que gera emprego, gera renda e leva 
desenvolvimento ao Espírito Santo, que merece 
as nossas homenagens, merece o 
reconhecimento da Casa do Povo capixaba, eu 
vim aqui por uma questão especial. Santa Maria 
de Jetibá, especificamente, e toda aquela região 
mandou para esta Casa uma grata surpresa e 
uma brilhante revelação na política deste 
estado. E o que eu vim aqui hoje dizer de 
público e fazer um depoimento pessoal é que 
Adilson Espindula tem feito a diferença para 
essa região, especificamente nesse setor que 
hoje está sendo homenageado aqui nesta Casa. 

Depois da chegada dele, eu disse na 
reunião que nós fizemos, na segunda-feira: 
vocês agora começaram a ter voz e vez porque, 
de fato, pela primeira vez, vocês mandaram um 
representante para esta Casa. Porque o 
cobertor sempre é muito curto então se você 
cobre a cabeça você descobre o pé. Tem uma 
máxima na roça que diz assim: farinha pouca 
meu pirão primeiro. Então não tenho dúvida 
tanto o setor de aves quanto a Região de Santa 
Maria de Jetibá e todo o entorno, terão como 
engrossar o caldo do seu pirão em virtude de ter 
esse brilhante deputado, que eu peço uma salva 
de palmas, que é o deputado Adilson Espindula.  

Quero cumprimentar aqui o presidente 
da Aves, o Ademar, nosso amigo. Quero 
cumprimentar o subsecretário de Agricultura, 
Michel. Obrigado por ter cedido a cadeira ao 
lado do deputado Adilson Espindula. Quero 
cumprimentar aqui o Vavá. O Vavá está com 
tudo! Ontem já ganhou uma viatura de Polícia 
Civil. Eu acompanho tudo. Vavá é um amigo, 
prefeito de Santa Leopoldina, obrigado pela 
presença. Está aqui o vice-prefeito de Santa 
Maria de Jetibá, o Florentino Guilherme, 
obrigado pela presença; o vice-prefeito de 
Domingos Martins, o Romeu Stein, obrigado 
pela presença; o Nélio, diretor executivo da 
Aves e Ases; Gedelias, presidente da Câmara 
Municipal de Muniz Freire; o Diogo, presidente 
da Câmara de Domingos Martins, você está bem 
falado por Roberto Carneiro, olha lá a carinha 
dele no cantinho! Roberto: tenho que conversar 
com o Diogo, Diogo, Diogo; o Álvaro, vereador 
de Santa Maria de Jetibá; José Gagno, também 
vereador de Domingos Martins e o Heloísio, 
vereador do município também de Domingos 
Martins. Um prazer recebê-los aqui, nesta tarde. 

 Adilson muito bem falou no 
pronunciamento dele inicial de todos os 
desafios, de todas as demandas e de todas as 
reivindicações que este setor já dialoga, já 
debate e já corre atrás com o Governo do 
Estado, há talvez mais de duas décadas ou 
pouco menos disso.  

 Eu fiz uma fala curtíssima, depois 
daquela promulgação da lei de autoria de V. 
Ex.ª, numa sala anexa à Câmara, com um grupo 
de seis a sete pessoas. E lá nos comprometemos 
a tentar começar a debater e colocar este setor 
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para debater com o Governo do Estado de igual 
para igual.  

 E iniciamos. O secretário botou logo o pé 
na porta: Desta forma não dá para fazer, não 
temos recurso. E é assim mesmo, mas também 
não deixou todas fechadas. O que eu quero 
dizer, assim, com isso? Vocês podem ter certeza 
de que o deputado Adilson Espindula está junto 
de vocês, mas eu digo aqui de público, que 
vocês têm a Assembleia Legislativa do lado de 
vocês, não só na figura do deputado Adilson 
Espindula, como também na figura do 
presidente da Assembleia que está aqui falando 
para vocês. 

 Então, parabenizar pelos 50 anos. Acho 
que é uma forma singela da Assembleia 
Legislativa homenagear. Foram 50 anos, não 
tenho dúvida alguma, de muita luta, de muitas 
vitórias, mas também de derrotas. 50 Anos que 
tiveram também sabores doces, mas com 
certeza também tiveram dissabores, alguns 
sabores amargos. 50 anos numa caminhada 
evolutiva e de construção de um setor que nós 
precisamos reconhecer como orgulho do 
Espírito Santo. 

 Então, Adilson, a minha vinda aqui nesta 
sua sessão solene é para além de te 
parabenizar, de colocar o nosso mandato, a 
presidência da Casa à sua disposição, à 
disposição dos senhores e das senhoras, para 
que a gente possa continuar ganhando corpo, 
aumentando a estrutura. 

 Cadê o João? O João Altoé? Está lá. Me 
deram os nomes aqui agora: Olha, o João Altoé 
está aí, e doutor Otávio. Mas falei: Porque eles 
não estão na Mesa? Subam aqui, por favor, o 
nosso prefeito de João Neiva e o nosso prefeito 
de Vargem Alta, por favor. Essas duas feras aqui. 

 Ser reconhecido como orgulho do 
Espírito Santo. E fazer a diferença. E nós temos 
tentado fazer dentro desta Casa. Alguns aqui já 
tiveram a oportunidade de me ouvir. Eu peguei 
uma Assembleia arcaica, burocrática. Peguei 
uma Assembleia totalmente analógica e nós 
fizemos uma revolução nesta Casa, eu tenho 
orgulho de dizer isso. Todos vocês que 
puderem, ao sair, e pegarem a direita, vocês vão 
passar num espaço chamado Complexo 
Assembleia Cidadã. O que é isso? Prestar 

serviço de qualidade, de forma gratuita à 
população. Identidade é tirada de graça. Tem  
Procon. Tem a Procuradoria da Mulher, que 
atende às mulheres vítimas de violência 
familiar e doméstica. Tem Delegacia do 
Consumidor. Tem Biblioteca. Tem Centro de 
Memória. Nós integramos um sistema wi-fi 
completo nesta Casa. Fomos reconhecidos pela 
UnB, no ano passado, como a mais 
transparente do Brasil. Somos a segunda com 
menor custo por deputado, neste país. Só para 
fazer um efeito comparativo, a verba 
indenizatória do gabinete de um deputado no 
Rio de Janeiro é de vinte e seis mil e 
quinhentos reais e a nossa verba, nós baixamos 
agora para quatro e duzentos.  É preciso 
dizer isso às pessoas! Nós temos o menor carro 
locado do país, por deputado. (Palmas) 

O nosso contrato hoje custa dois mil e 
duzentos reais.  

Mas, o que é que infelizmente sai na 
mídia? Que o deputado deu vinte voltas ao 
mundo. Uma bobagem!  É querer sangrar a 
classe política, é querer deteriorar o que já está 
deteriorado, diante de práticas equivocadas, 
erradas que se tomaram no passado.  

Eu tenho orgulho da política! E olha o 
que eu vou dizer a vocês: eu tenho orgulho de 
ser político! Eu fiz trinta e dois anos de idade 
este ano. E por que eu tenho orgulho? Porque a 
política é uma ferramenta de mudança e 
transformação social! É através dela que nós 
temos condição de melhorar e transformar a 
vida das pessoas.  

E o que nós precisamos? Chamar a 
sociedade para dentro. Eu converso muito com 
a juventude. Já disse isso em todas as 
oportunidades que eu tenho de fala. E pergunto 
qual é o engajamento deles na política. 
Nenhum! É zero! Tem um ditado: quem não 
sabe orar xinga a Deus. É mais fácil atirar pedra! 
Mas quantas vezes, puxem na memória, 
participaram de uma discussão de um PDM, de 
um plano de saneamento básico, de uma 
discussão de segurança pública, quantas vezes 
já participaram de uma reunião do GGIM do 
município de vocês? Ninguém participa! 

Tem aqui um monte de vereador. Eu já 
fui vereador, já fui presidente de Câmara. Você 
vai numa sessão da Câmara, tem lá a pessoa que 
fala mal de todo mundo na internet, o que todo 
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município tem; dois ou três que acompanham a 
sessão, toda sessão, estão lá os mesmos; e às 
vezes, quando tem uma pauta ou outra, dá ali 
uma meia dúzia. 

A transformação que eu quero e que nós 
buscamos só é possível com o ambiente coletivo 
de construção! É isso que nós temos tentado 
fazer na Assembleia: parar de trabalhar em ilhas 
e trabalhar no sentido coletivo, colocando a 
Assembleia em nível nacional. Como por 
exemplo, vinte dias atrás, a Assembleia de São 
Paulo veio aqui copiar o nosso modelo de 
Assembleia Digital! Nós somos a primeira casa 
digital do Brasil! A Assembleia de São Paulo, o 
maior estado da Federação, não tem ponto 
biométrico para servidor, eu estou indo aqui 
para reconhecimento facial! Não tem negócio 
de dedo, de passar o crachá dos outros, não! 
Passou no corredor, a câmera captou o rosto, já 
sabe que está trabalhando, está dentro da 
instituição! 

Estou dizendo isso, porque aqui só tem 
formador de opinião, e a política deste estado 
passará por uma mudança geracional. O que nós 
precisamos? Estarmos unidos e termos a 
consciência de que nós precisamos formar 
gente, precisamos formar novas lideranças! Não 
só para o segmento político, não! Para o 
segmento empresarial. 

Aí eu vejo um trabalho bacana quando 
eu vejo um ramificado do Espírito Santo em 
Ação, vamos dizer assim, do grupo empresarial 
do Espírito Santo, como o jovem líder, líderes do 

futuro, líderes do amanhã e assim por diante! 

Por quê? Porque isso é uma passagem de 
bastão e a gente precisa ter gente preparada, 
capacitada, precisa ter gente com garra, com 
força e com energia para liderar as coisas. 

Alguém teve que construir a história do 
ano um aos cinquenta, da Aves, e alguém terá 
que construir e pavimentar uma história dos 
cinquenta aos cem! E terá que ter novas 
pessoas para pavimentar dos cem aos cento e 
cinquenta, porque a caminhada da vida é esta: 
ninguém pode ficar estagnado e o único e 
eterno é o poder de Deus. Ninguém está no 
mesmo lugar todo o tempo e se perpetuará 
no poder o tempo todo.  

Estou dizendo isso, porque está falando 
aqui para vocês um ex-assessor de deputado 

sete anos atrás, que já passou por alguns 
espinhos e passa ainda, porque a vida é assim.   

Mas esta tarde é uma tarde de alegria, 
uma tarde em que nós, da Assembleia 
Legislativa, temos a satisfação em reconhecer o 
segmento da Associação dos Avicultores do 
Espírito Santo como um importante segmento 
para a economia capixaba.  

Nós sabemos em discurso que falar até 
papagaio fala. Discurso: Ah, quando teve a crise 
quem segurou o PIB capixaba foi a agricultura. 
Quando a Samarco parou, que representa cinco 
por cento do PIB capixaba só a operação da 
Samarco. Porque a cafeicultura de Aracruz com 
tal, tal...  

Ex-deputado Jamir Malini, por favor, 
sente aqui à Mesa com a gente. Jamir é nosso 
amigo. Uma salva de palmas! (Palmas) 

 

(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 
 

Mas o que tem sido feito para fortalecer 
a agricultura? É aí que nós temos que chegar: 
sair do discurso e ir para a prática. Ah, o 
segmento da Associação dos Avicultores é muito 
importante, nós temos orgulho. E no papel, o 
que está sendo feito? O que nós temos de 
benefícios? O que nós vamos ter de redução de 
carga tributária? O que nós vamos ter, por 
exemplo, do ICMS, que é o que nós vamos 
debater? Nós não vamos descansar enquanto 
nós não debatermos isso firmemente com o 
governador.  

Eu escuto assim: Olha, o esporte é que 
tira o jovem da droga. Quanto é investido no 
esporte? 0,3% do orçamento. Ah, o turismo é 
uma mão de obra barata e é um investimento, 
no estado, branco, porque não tem questão de... 
Quanto é investido? 0,14.  

Nós temos que ir para a prática, com 
todo o respeito. O que está sendo feito para o 
segmento da agricultura no Espírito Santo? 
Adilson já mostrou a que veio, pegou lá o 
pequenino produtor de até X hectares - eu não 
entendo muito bem disso -, mas levou um 
benefício lá para que o cara não pague pelo uso 
da água. É isso. Ali, você saiu do discurso e foi 
para a prática. Você fez isso.  

O que nós podemos fazer na prática? 
Aprovar um projeto de lei para incentivar o 
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setor a se modernizar, a botar tecnologia, a 
ampliar as plantas de produção e assim por 
diante. Você sai dos microfones e vai para o dia 
a dia de quem sabe a dificuldade da atividade, 
porque só sabe o calor do fogão a panela. Ah, 
vou falar lá sobre Domingos Martins. É tudo 
mentira e tudo bravata. Eu não vivo lá. Eu só 
vou lá num friozinho, um negócio no final de 
semana. Só sabe de Domingos Martins quem 
mora lá. Eu sei de Aracruz, lá do Sauê, que é de 
onde eu sou. Quem sabe de Santa Maria de 
Jetibá só quem vive em Santa Maria de Jetibá e 
assim por diante.  

Então, nós temos que debater com 
verdade, com serenidade, com equilíbrio, com 
tranquilidade, mas com resolutividade. As coisas 
têm que ter data, prazo. Se é sim, sim. Se é não, 
não. E as coisas progredirem.   

Então, acho que já me estendi demais. 
Fica aqui meu abraço, meu apreço, meu 
carinho, meu reconhecimento e a minha 
disposição em estar lado a lado com Adilson e 
com vocês nas demandas que vocês colocarem.  

No mais, parabéns pelos cinquenta anos 
e que venham muitos anos, mais cinquenta, 
mais cem, mais duzentos, enfim, de muito 
trabalho, de muita prosperidade, de muita 
alegria ao povo do Espírito Santo, sobretudo à 
população que é interligada diretamente ao 
setor de vocês.  

Boa tarde! Que Deus abençoe a todos! 
 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Eu só quero informar a 
todos os presentes que, neste mesmo 
momento, está acontecendo uma audiência 
pública da Comissão Especial de Petróleo, 
presidida pelo deputado Marcelo Santos, no 
Plenário Rui Barbosa. Então, só informar às 
pessoas que talvez vieram para participar desta 
sessão. 
  

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, fará uso 
da palavra o presidente da Associação dos 
Avicultores do Espírito Santo, Ademar Kerckhoff. 
 

 O SR. ADEMAR KERCKHOFF - Boa tarde a 
todos! 

Cumprimento as autoridades presentes 
em nome do nosso deputado Adilson Espindula, 
que tem apoiado a avicultura e trabalhado a 

Aves nesses últimos tempos; cumprimento 
todos os que estão sendo homenageados 
juntamente com a Aves, neste momento tão 
importante para a avicultura capixaba, 
retratando a relevância de nossa atividade para 
o estado Espírito Santo, levando alimentos 
saudáveis e de grande importância nutricional à 
mesa da população; cumprimento, ainda, todos 
os demais avicultores, bem como os 
colaboradores da Aves e demais pessoas que 
estão aqui presentes.   

O que tenho a dizer aqui, nesta tarde, é 
que estou extremamente honrado em poder 
estar à frente da presidência da Aves, neste 
momento, não somente pelos cinquenta anos 
que a entidade está completando, mas porque 
ainda hoje a entidade continua com os mesmos 
e puros objetivos estabelecidos na primeira 
assembleia, de defender os interesses e direitos 
coletivos da classe avicultora: viabilizar questões 
que envolvem a avicultura; viabilizar o 
desenvolvimento técnico e aprimoramento da 
produção avícola; colaborar com os poderes 
públicos no cumprimento da legislação 
pertinente à produção e comercialização dos 
produtos avícolas; elaborar e divulgar índices e 
dados estatísticos relacionados ao setor avícola, 
enfim, ser representante máximo da avicultura 
capixaba. 

Tudo, visando à busca de soluções, ao 
engrandecimento desse setor tão importante 
para o Espírito Santo, que gera tanto emprego e 
renda e produz dois alimentos saudáveis e tão 
importantes para o ser humano: a carne de 
frango e ovos. Produzidos pelo avicultor 
capixaba, alimentam inúmeras pessoas com 
proteína acessível, produzida dentro dos mais 
rígidos controles sob o ponto de vista 
ambiental, sanitário e bem-estar animal, 
utilizando tecnologias de ponta entre as mais 
modernas do mundo e que, junto com a cadeia 
nacional, colocam o Brasil em cenário de 
destaque na produção de alimentos mundiais. 

Assim como naquela época, hoje temos 
os grandes desafios que se colocam muitas 
vezes como obstáculos, mas que sempre são 
tratados de forma persistente, incisiva para 
quem produz e possa continuar em suas 
atividades.  

O trabalho de uma associação é muitas 
vezes silencioso, não mostra o resultado que se 
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deseja. Mas certamente, não fosse a atuação de 
Aves, que sempre foi conduzida por todos os 
avicultores e diretores que passaram pela 
entidade neste meio século, muita coisa 
certamente seria diferente de hoje: não 
seríamos o terceiro maior produtor de ovos do 
Brasil; não teríamos uma indústria com moldes 
de produção tão modernos que não deixa a 
desejar nada frente aos demais estados 
produtores; não teríamos colocado o estado 
Espírito Santo no cenário do mercado 
internacional; não teríamos um modelo de 
produção com sistema de integração com tantas 
perspectivas e avanços; não teríamos o sistema 
cooperativista na avicultura, permitindo que 
pequenos permaneçam em suas atividades, 
entre outros fatores. Isso é o que nos move a 
continuar em frente, lutando por nossos 
associados, pela avicultura capixaba e pelo 
Espírito Santo.  

Não posso deixar de citar aqui aqueles 
que me antecederam na presidência da Aves 
nesses anos: Ivan Belfort Shalders,  Octaviano 
Santos, José Waldir Machado Vasconcelos, 
Laerte Antonio de Oliveira,  Antonio Venturini, 
Argêo João Uliana e Oderli Schneider.  

Em nome desses presidentes, agradeço a 
todos que sempre estiveram participando, 
apoiando o trabalho da associação, para que 
pudéssemos estar aqui não só para comemorar, 
mas para reafirmar o compromisso da Aves em 
prol da avicultura capixaba. Muito obrigado! 
(Palmas)  

Gostaria, neste momento, ainda, de 
registrar nosso saudoso senhor Dalmácio 
Espíndola, que sempre foi um avicultor 
muito importante, foi um cooperativista, 
presidente da cooperativa. E, ontem, nós 
tivemos o falecimento da esposa dele. Gostaria 
de, em nome da família, em nome da Aves e dos 
ex-presidentes, que eram muito amigos do 
senhor Dalmácio, que foi um grande avicultor, 
deixar nossos pêsames para a família.  

Quero agradecer, porque estão aí a Clara 
e os netos do senhor Dalmácio e da dona Clara. 
Então, quero que repasse isso aí aos irmãos: 
Ademar, Levi, Aurélio, Adelmo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Só aproveitando este 
momento, nós já fizemos aqui nesta Casa, mas 

vamos fazer hoje também. Vou pedir a todos 
que possamos fazer um minuto de silêncio pelo 
falecimento da senhora Clara Tesch Espíndola. 
Pedimos a todos que se coloquem em posição 
de respeito 
 

(A Casa presta a homenagem) 
  
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, é 
convidado a fazer uso da palavra o diretor 
executivo da Aves, Nélio Hand. 
 
 O SR. NÉLIO HAND - Boa tarde a todos! 

Cumprimento nossas autoridades 
presentes à Mesa de honra em nome do 
deputado Adilson Espindula; os homenageados 
desta tarde, porque estamos muito felizes por 
tê-los aqui conosco, também cumprimentamos; 
também todos os demais avicultores e demais 
pessoas que possuem relacionamento com a 
avicultura capixaba e também com a Associação 
de Avicultores do Estado do Espírito Santo. 

Há cinquenta anos ocorreu uma iniciativa 
de pessoas preocupadas com a avicultura do 
Espírito Santo. Ela estava sendo estabelecida 
naquela época e mesmo, digamos, de maneira 
incipiente ainda, nós tínhamos pessoas muito 
preocupadas já em dar um alinhamento com a 
avicultura no caráter comercial e profissional. 
Segundo - nós temos nas histórias registradas, 
conversas e que nós ouvimos as pessoas sobre o 
assunto -, a avicultura era praticamente uma 
novidade naquela época e se tinha já uma 
preocupação, como eu disse, com essa 
organização. 

Para termos uma ideia, segundo os 
levantamentos que foram feitos pelo doutor 
Eustáquio Agrizzi, em 1968 a Acares promoveu o 
primeiro levantamento, ou o primeiro Censo 
avícola, retratando plantel avícola capixaba, 
onde nós tínhamos quinhentas mil, cento e 
sessenta e oito aves, sendo trezentas e quarenta 
e três mil, seiscentas e sessenta e oito aves de 
postura e cento e cinquenta e seis mil e 
quinhentas aves de aves frango de corte. Ou 
seja, a evolução da atividade nessas cinco 
décadas certamente foi acompanhada pelas 
atividades e ações desenvolvidas pela Aves. 
Nesse período, muitas coisas ocorreram, e a 
produção meramente familiar tomou 
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proporções empresariais e industriais que são 
destaque em nível nacional, não deixando que a 
gestão familiar deixasse de fazer parte dos 
negócios da avicultura atual. 

A propósito, a grande maioria dos 
estabelecimentos avícolas capixabas é de gestão 
familiar. E apesar de todo o crescimento e 
desenvolvimento que ocorreram nos últimos 
anos podemos dizer, com toda a certeza, que 
essa é uma atividade muito democrática, onde 
temos grandes e pequenos produtores 
produzindo. E sem deixar de lado - ao contrário, 
sempre priorizando - aspectos como sanidade, 
como meio ambiente e de bem-estar animal. 
Tudo com a preocupação de levar ao 
consumidor um alimento de qualidade, 
segurança alimentar, tendo a certeza, ainda, da 
sua saudabilidade. 

Hoje, a realidade produtiva é um pouco 
diferente daquela época. Os números que 
temos hoje são mais ou menos assim: 1,2 
milhões de caixas de ovos produzidos por mês. 
Isso dá quase, como o presidente Adilson já 
mencionou no início, quinze milhões de ovos 
diariamente. Produzimos cento e cinquenta mil 
caixas com cinquenta dúzias de ovos de 
codornas, mensalmente; abatemos doze mil 
toneladas de frango e produzimos mais de cinco 
milhões de pintainhas ou de pintinhos. 

São números, como disse, um pouco 
diferentes. Aquelas cerca de quinhentas mil 
aves produzidas na época, atualmente são mais 
de quarenta milhões de animais em plantel. Sim, 
a avicultura vem se desenvolvendo de maneira 
importante em nosso estado, e isso graças ao 
árduo trabalho dos produtores e dos 
empresários em mais de trezentas 
propriedades-indústrias. 

A importância social também merece 
destaque. Como já ouvimos, temos mais de 
trinta mil empregos que são gerados na 
atividade e mais de cem mil famílias que 
possuem algum tipo de renda proveniente da 
avicultura do Espírito Santo. 

Nesse aspecto vale destacar um ponto 
importante: um subproduto que é gerado da 
produção avícola, que é o adubo orgânico ou, 
como dizemos popularmente, o esterco, é um 
insumo que se totaliza em cinquenta mil 
toneladas mensais produzidas e abastece os 
cinturões verdes de produção de frutas, 

verduras, café, reflorestamento, entre muitos 
outros de nosso estado. 

Obviamente, como qualquer atividade, 
embora organizada por uma entidade forte, a 
avicultura também vive desafios. Mas é nesse 
momento que a união faz a diferença. A busca 
por soluções para que o setor possa continuar 
produzindo, gerando emprego e renda, além 
das divisas econômicas e fiscais para o Estado, 
ela é constante. E os resultados só aparecem se 
houver essa união, além de muita persistência, 
mesmo que sejam em momentos com mais 
intensidade ou com menor resultado.  

A Aves é reconhecida por representantes 
da avicultura de outros estados e de outros 
segmentos como uma das entidades mais 
organizadas e efetivas do Brasil. Tudo isso se 
deve a articulação que exerce em vários 
aspectos, inclusive com os meios público e 
político. 

É oportuno mencionar a atenção que 
vimos recebendo sempre das nossas 
autoridades. E aqui preciso destacar os 
parlamentares, tanto em Brasília quanto no 
estado do Espírito Santo, que dão a devida 
atenção ao nosso setor, em especial as 
iniciativas e o apoio do nosso deputado Adilson 
Espindula, grande defensor da avicultura. 
Nesses poucos meses de mandato, puxou para 
si a responsabilidade de trabalhar conosco os 
desafios que temos e, junto aos seus colegas 
parlamentares, vem ajudando em ações que 
certamente irão fortalecer, cada vez mais, a 
avicultura capixaba.  
 Creio que seja, Adilson, oportuno 
enaltecer como exemplo aqui, a criação da 
Frente Parlamentar da Avicultura e da 
Suinocultura junto a esta Casa, a Assembleia, 
que passou a abordar temas recorrentes em 
nosso setor: apoiar a adequação da legislação 
tributária e a desburocratização, além de ações 
visando inibir a concorrência desleal de 
produtos de outros estados; acompanhar ações 
que visam melhoria do estado sanitário do 
estado do Espírito Santo; incentivar as ações de 
logística no sentido de viabilizar a 
movimentação de insumos agrícolas por 
ferrovia, um antigo sonho; estimular a 
qualificação profissional, realização de 
encontros de lideranças da avicultura e da 
suinocultura capixaba também junto; 
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acompanhar a desenvoltura da indústria de 
ovos e de frango do estado do Espírito Santo; e 
ainda estimular a ampliação das exportações. 

Estas são as principais demandas 
recorrentes neste momento e que com a 
parceria do Governo do Estado e suas 
autarquias, secretarias, departamentos, e com o 
apoio das ações dos senhores deputados, 
certamente apresentarão, aos poucos, os 
devidos resultados, sempre usando o conceito 
de parceria e busca conjunta de soluções, 
discutindo as melhores alternativas que 
atendam ao setor de maneira coerente e que 
sejam palpáveis ao poder público. Aliás, é esse 
um grande princípio seguido por nós da Aves, e 
creio que seja o motivo de a entidade ser o que 
é.  

Gostaria de agradecer a Assembleia 
Legislativa na pessoa do deputado Adilson e do 
presidente Erick, que propuseram esta sessão 
solene para este momento. Tenho certeza de 
que todos os homenageados desta tarde fazem 
jus a todas as menções possíveis, pois são os 
que tiveram, junto a outros, o papel 
fundamental de desenvolver a avicultura 
capixaba e fortalecer o trabalho da associação 
nos últimos anos.  

Em nome da Aves, o nosso muito 
obrigado a vocês deputados. 

Quero finalizar dizendo ainda, e não 
poderia deixar de dizer, que precisamos 
enobrecer a atitude daqueles que, no dia 02 de 
outubro de 1969, tornaram essa atitude de 
iniciar essa trajetória. E gostaria, de forma muito 
carinhosa, na pessoa do José Luiz Neves Sudré - 
que está aí e que pode se colocar de pé; por 
favor, José Luiz - que esteve naquela primeira 
Assembleia, dizer que a avicultura do Espírito 
Santo é grata a você, José Luiz, e a todos 
aqueles que estiveram lá, pelo legado que 
deixaram e que estamos podendo vivenciar 
neste momento. Sigamos em frente. Uma 
entidade forte é forte em razão da união de 
seus associados e as parcerias que são 
realizadas. 

Obrigado a todos. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Quero informar a todos que 
esta sessão solene está sendo transmitida ao 
vivo, então estou tendo o cuidado de ser um 

pouco mais rápido. Vou fazer os cumprimentos 
aqui da Mesa e os meus agradecimentos no final 
da sessão, devido a essa transmissão. Mas não 
poderia deixar de já fazer esse agradecimento, 
agora, neste exato momento, dada a minha 
felicidade em conhecê-lo hoje e de estar 
presente nesta sessão: o senhor Ambrósio 
Falchetto. Muito obrigado pela sua presença 
aqui hoje. Com certeza tem uma longa 
experiência de vida e de muito trabalho, e tem 
muito o quê nos ensinar. Fico feliz, hoje, por 
pela primeira vez na minha vida poder 
cumprimentar uma pessoa que está prestes a 
completar cem anos de vida. Parabéns e que 
Deus te abençoe muito! 

  
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - É convidado a fazer uso da 
palavra o subsecretário de Estado da Agricultura 
Michel Tesch Simon. 

 

 O SR. MICHEL TESCH SIMON - Boa tarde 
a todos. 

 Cumprimentar inicialmente o nosso 
anfitrião, o deputado Adilson. Parabenizar, 
deputado, por esta iniciativa, por homenagear 
este setor que é um dos principais setores do 
agronegócio capixaba.  É um setor dinâmico, 
maduro, empreendedor e é um setor que 
desafia o Governo todos os dias. Mas, acima de 
tudo, é um setor que é parceiro, que nos orienta 
nas ações que a gente precisa trabalhar. 

 Destacar, como o senhor colocou, os 
cumprimentos. Em nome do senhor e em nome 
do seu Ademar, que é o presidente da Aves, 
cumprimento todos os amigos da Mesa. 

 Muita satisfação estar aqui 
representando o nosso secretário Foletto e o 
governador. Neste momento, acontece uma 
reunião de monitoramento com o Banco 
Mundial. A gente tem um programa chamado 
Águas e Paisagens, que é um programa que 
envolve desde a proteção de mananciais, a 
recuperação da cobertura florestal, até o 
saneamento básico. É um programa de quase 
1,3 bilhão de reais, que vem desde 2011 com 
uma dinâmica um pouco arrastada. E o 
governador assumiu a rédea disso e está 
fazendo uma gestão muito incisiva. Então, esta é 
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uma reunião que acontece com uma certa 
frequência e acabou coincidindo, por isso eles 
não estão aqui. 

 Eu quero fazer só um destaque especial 
também, seu Ademar e Nélio. Ver os 50 anos da 
Aves é uma satisfação muito grande. Eu tenho 
satisfação de ver alguns conhecidos aqui que já 
me conhecem. Alguns desde 81, o último título 
mundial do Flamengo, quando eu nasci, mas 
eram amigos dos meus pais, Valdir, já conhecia 
a turma toda lá. 

 A Aves é muito maior do que isso. E a 
Aves chegou aos 50 anos e vai chegar aos 100 
também, não tenho dúvida disso, pelo espírito 
de cooperação e pelo espírito de 
companheirismo, mas acima de tudo pela 
priorização das pautas que são estratégicas para 
o bem comum do setor. 

 E aí, seu Ademar, vocês têm uma pessoa 
com quem eu converso com certa frequência, 
que é o Nélio, que conduz isso muito bem junto 
com a equipe da Aves, sob a liderança de vocês, 
que são os presidentes, diretores. E o nosso 
secretário executivo é um craque. A gente lida 
bastante, então vocês estão de parabéns, e não 
tenho dúvidas, não sei o Nélio chega aos cem, 
não é, Nélio? Tomara que chegue. Mas que a 
Aves chega, chega. 

 A Avicultura, eu estava fazendo umas 
continhas rápidas aqui com esses catorze 
milhões de ovos. Perguntei para o Nélio, isso 
não é uma referência, ninguém mede ovo. O 
ovo é peso, não é isso? Mas se a gente 
estabelecer que os cinco centímetros e meio é 
um tamanho razoável, fazendo a conta dos 
catorze milhões daria, se a gente enfileirasse os 
catorze milhões de ovos, para sair daqui, ir até o 
Maracanã assistir o Flamengo hoje à noite e 
voltar até na metade do caminho. Isso dá uma 
dimensão do tamanho que é esta produção. 
Catorze milhões de ovos por dia é um negócio 
fantástico. 

 Destaco ainda o setor. Falei isso na 
Favesul, é impressionante! Em 2007, o 
faturamento bruto, segundo dados da Aves, era 
de trezentos e quarenta e um milhões de reais 
por ano da avicultura. Em 2017 nós fomos para 
dois bi. Este setor se multiplicou cinco vezes em 
dez anos. É difícil ter um setor na economia com 

esta capacidade, com esta força de 
multiplicação. Então, queria pedir aqui uma 
salva de palmas para os nossos avicultores 
porque isto é resultado do trabalho de vocês. 

 Do ponto de vista do Governo, como eu 
falei, é muito desafiador, porque vocês são 
empreendedores, são ágeis, são pujantes e a 
gente tem algumas amarras, e a gente talvez 
não consiga entregar à velocidade que a gente 
precisaria, mas tem todo o esforço, tem toda a 
boa vontade.  

 Uma coisa simples e singela, não é nada 
demais, o Nélio nos cobrou isto, é a questão da 
GTA das aves de descarte. Conversamos com o 
Idaf, saiu publicado agora no dia primeiro. O 
interestadual está liberado. Não precisa ser um 
médico veterinário oficial, pode ser um 
funcionário designado pelo Idaf. Então é uma 
pequena ação.  

 E falando de Idaf, eu sou servidor de 
carreira, e aí fazendo uma contextualização, 
nosso presidente comentou muito bem aqui a 
necessidade de ações práticas, o trabalho do 
Idaf, que envolve desde a defesa, assim como a 
inspeção, registro, é um trabalho que exige 
pessoas. Não tem como a gente fazer esse 
trabalho sem pessoas. E a gente vem de um 
histórico que precisa ampliar quadro em algum 
momento - tem aposentadoria, tem uma série 
de coisas. E até mesmo a estrutura de trabalho: 
o combustível, a diária, energia, tudo isso 
mudou ao longo do tempo. 

Neste ano, nós temos uma restrição, e aí 
eu vou só estender um pouquinho aqui, 
deputado Adilson, se o senhor me permitir, só 
porque este é um momento importante da 
gente fazer essa conversa: com a PEC do teto 
dos gastos que foi aprovada lá no Governo 
Federal, alguns estados aderiram. E o Espírito 
Santo não foi diferente. Lá em 2016/17 fez 
adesão à PEC do teto. Uma decisão acertada - 
não estamos aqui para questionar isso, porque 
foi uma condição de renegociação de uma 
dívida com rebatimento, redução de taxa de 
juros, prolongamento, então, assim, era um 
negoção! Qualquer um deveria topar. 

Mas isso nos impõe, especialmente, em 
2018, algumas restrições que impactam 
diretamente no trabalho da defesa, da inspeção, 
do registro. A gente só pode gastar, este ano, 

Identificador: 340034003300310031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 31 de outubro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 153 

 

em custeio, o que gastou no ano passado mais 
dez por cento. Desculpa, mais cinco por cento, 
quatro e meio, que foi a inflação. Então, o 
Estado tem caixa, tem capacidade de 
investimento, mas o nosso custeio é amarrado.  

Então, aquele escritório do Idaf que tem 
um profissional e que precisaria ter três para 
atender a avicultura, este ano a gente até 
gostaria, mas a gente não tem condições, em 
função dessa restrição que à gente está 
imposta. No ano que vem melhora um 
pouquinho, mas isso nos força, também, a criar 
novas formas de trabalhar. Esse é um desafio 
que o nosso governador coloca, nosso 
secretário. Nós estamos pensando, na nossa 
atividade, na agricultura, como repensar isso de 
uma forma, utilizando mecanismo de pesquisa, 
utilizando alguns outros mecanismos, para 
transformar aquele que é um gasto que é 
classificado como custeio em investimento. 

Então, do ponto de vista do Estado, é 
difícil pedir compreensão, mas, assim, o que 
estiver ao nosso alcance, de esforço, de boa 
vontade, de rediscutir... A gente tem uma 
diretoria no Idaf, e o secretário Foletto sempre 
muito aberto a discutir as normativas e aquilo 
que precisa ser trabalhado junto com o setor. 

Nós encaminhamos, Nélio, aí é mais para 
a nossa turma do frango, junto ao Fonesa - 
Fonesa é o Fórum Nacional das Entidades de 
Sanidade Animal, de defesa sanitária. Então, o 
Fonesa apresentou a questão da inspeção - não 
vamos chamar de terceirização, mas seria o uso 
de profissionais contratados pelos 
empreendedores. A Fonesa fez a nota técnica. O 
estado faz parte do Cosud, que é o Consórcio de 

Integração Sul e Sudeste, reúne os quatro 
estados do Sudeste e os três do Sul do País. O 
Cosud endossou essa nota, é uma nota 
técnica, solicitando a mudança na lei do 
Suasa, para permitir que a inspeção seja feita 
por profissionais habilitados.  

E aí é um avanço que a gente vai ter 
para o setor de abate, especialmente. E essa 
nota técnica já foi ao Conseagri, que é o 
Conselho dos Secretários de Estado da 
Agricultura, e já chegou ao Ministério da 
Agricultura pelo Fonesa, pelo Conseagri e pelo 
Cosud. A ministra está ciente, então a gente 
espera ter mais essa etapa vencida muito em 
breve. 

Para finalizar, eu acho que hoje, embora 
seja a sessão solene da avicultura, talvez esta 
poderia ser a sessão solene da agricultura 
também, porque além de todos esses quatorze 
milhões, mais os trinta mil empregos e tudo isso 
que vocês geram, vocês são responsáveis por 
outras tantas atividades: seja o café, seja a 
fruticultura, seja a olericultura, e por tantos 
empregos, renda, e acima de tudo, nós que 
estamos em Vitória, a avicultura tem um peso 
determinante na produção dos alimentos que 
saem de lá e chegam aqui para a gente. 

Para finalizar, em nome do Governo do 
Estado, muito obrigado a vocês e parabéns pelo 
trabalho que vocês fazem no dia a dia. 

Obrigado. 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Encerrando a fase de 
pronunciamentos, é convidado a fazer uso da 
palavra o vice-prefeito de Domingos Martins, 
Romeu Stein.  

 
O SR. ROMEU STEIN - Boa tarde a todos! 

É com muita honra que venho aqui representar 
a nossa categoria, porque, além de 
empreendedor, eu também virei um agente 
político. Com muita honra ainda estar presente 
a uma solenidade de cinquenta anos de uma 
classe a que eu também já prestei bastantes 
serviços na minha vida profissional como 
engenheiro construtor.  

Lá nos idos de 1984, muitos trabalhos 
para a grande Walquíria. Acompanhei toda a 
ascensão da grande Walquíria e a queda 
infelizmente. Queria fazer aqui um 
agradecimento e uma saudação especial ao 
deputado Adilson Espindula, porque nós 
vivemos num mundo de tanta intolerância, 
tanta depressão, e a gente, que está aqui, 
Adilson, num momento deste de gratidão que 
você proporciona às pessoas, que são lutadoras, 
trabalhadoras desse segmento importante para 
o estado. É muito bom a gente estar aqui.  

Queria também fazer uma saudação ao 
senhor Ademar. Já estive várias vezes na 
propriedade dele, antiga propriedade do doutor 
Lourival. Saúdo o senhor Guilherme e o Diogo, 
que é o nosso presidente da Câmara e todos 
vereadores nossos aqui presentes saúdo em 
nome de Diogo. Saúdo Nélio, que é o primeiro 
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ministro desse segmento de vocês, que trabalha 
com afinco. A gente vê o sacrifício e a 
inteligência com que ele conduz o trabalho dele. 
Isso é muito gratificante.  

Michel, você é de 1981. Eu também 
acompanhei a sua trajetória. Eu sou muito 
amigo dos seus pais. Parabéns! Nós, 
martinenses, ficamos orgulhosos de ter você 
aqui no Governo, fazendo esse trabalho técnico, 
limpo, muito bacana em prol do 
desenvolvimento de nossa agricultura, que, 
como nós falamos, é um setor tão importante 
porque tem toda uma cadeia produtiva em volta 
dele.  

Ao senhor Argêo Uliana eu queria fazer 
também, senhor Argêo, uma homenagem ao 
senhor porque nós tivemos a honra de ser 
colegas de secretariado na administração do 
doutor Lourival e Adir Mendes, que hoje está 
presente. Foi uma honra muito grande a gente 
poder estar convivendo. E o senhor fez uma 
coisa muito importante, um grande exemplo 
para a nossa região: fazer com que as pessoas 
voltassem a acreditar no cooperativismo, que é 
uma bandeira que a gente tem.  

Eu, quando criança, presenciei diversas 
decepções dos mais antigos em relação ao 
cooperativismo, por causarem prejuízos a 
pessoas e, automaticamente, a gente ficar 
trabalhando de forma egoísta. E hoje eu não 
tenho dúvida: ou a gente trabalha na forma do 
cooperativismo, do associativismo, ou a gente 
morre no meio do caminho.  

Uma das coisas que eu estou estudando 
é exatamente a cooperativa da construção civil, 
que é um segmento muito complicado porque a 
gente concorre com parceiros. E a gente fazer 
com que esse pessoal trabalhe em torno de 
cooperativismo não é fácil. É um desafio que 
nós vamos lá no Sinduscon tentar vencer.  

Queria também fazer uma homenagem 
aqui ao senhor Adriano Schneider. O senhor 
Adriano eu acompanho também há muito 
tempo, foi nosso vereador na década de 80, um 
batalhador e, principalmente, fez com que os 
filhos também seguissem no segmento. Isso é 
muito bom, sabe? Eu acompanho também todo 
esse trabalho, esse sofrimento, que o senhor 
tem lá na propriedade como pequeno produtor.  

Eu me coloquei à disposição neste 
mandato para ser exatamente essa ponte, 

porque eu sou sofredor também com vocês. 
Aquilo que o Erick falou muito bem aqui: nós 
não podemos dissociar nós, setor produtivo, do 
setor público; nós temos que fazer uma ponte.  

Exatamente com essa função entrei 
neste Governo, apesar de ser um cargo muito 
limitado, nós não somos ordenadores de 
despesa. A gente é cobrado da mesma forma 
que o prefeito é cobrado; no entanto, a gente 
tem uma restrição muito grande e as pessoas, às 
vezes, não conhecem essa restrição. Mas a 
gente fazendo ponte, unindo, trabalhando o 
empreendedorismo, a gente está chegando lá.  

Eu queria falar aqui, apesar de sair um 
pouquinho do assunto. Para vocês terem ideia, 
na nossa Casa do Empreendedor, com nosso 
crédito, este ano, nós estamos passando dos 
dois milhões de crédito, de pequenos créditos, 
créditos de até sete mil. Então, para uma 
população de trinta e três mil e quinhentos 
habitantes, esse empréstimo do nosso crédito, 
esse crédito que a gente abre para esses 
pequenos trabalharem é muito gratificante você 
ver o resultado desse trabalho que a gente está 
fazendo. Nós estamos somente atrás de Vitória. 
Então, isso faz com que nos motive a motivar os 
pequenos a produzirem. Queria também, então, 
dizer, para finalizar, que me sinto feliz de estar 
aqui neste momento mais uma vez e desejar a 
vocês mais cinquenta anos de muito progresso, 
muita evolução principalmente porque sem 
evolução a gente não consegue vencer os 
desafios da nossa vida profissional.  

Que Deus sempre ilumine a todos. 
Obrigado.  
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, o senhor 
deputado proponente Adilson Espindula fará 
entrega de uma placa para a Associação dos 
Avicultores do estado do Espírito Santo, Aves, 
representada por seu presidente Ademar 
Kerckhoff e o diretor executivo Nélio Hand. 
(Pausa) 
 Senhor Ademar e o Nélio, por favor, 
podem acompanhar o deputado Adilson.  

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
 Em seguida à entrega da placa, haverá a 
entrega dos certificados.  
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Senhor Ademar Kerckhoff também 
recebe o certificado. (Pausa) 

Ele é avicultor residente em Santa Maria 
de Jetibá. Atua na avicultura desde 73. Passou a 
integrar a Aves em 88 e exerce o seu segundo 
mandato como presidente da Associação desde 
2017. Em anos anteriores, sempre atuou na 
diretoria da entidade.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
A próxima homenagem com certificado é 

para Ambrósio Falchetto. (Pausa) 
Senhor Ambrósio reside em Venda Nova 

do Imigrante, onde nasceu. É aposentado e atua 
na avicultura desde 1969. Passou a integrar a 
Associação em 88.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Próximo homenageado, Adriano Jacob 

Henrique Schneider. (Pausa) 
Senhor Adriano é nascido em São Bento 

do Chapéu, em Domingos Martins. É lavrador e 
avicultor, atuando no setor há mais de quarenta 
anos. É associado da Aves desde 1998.  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Antônio Aldo Caliman. (Pausa) 
Parentes e amigos podem participar da 

sessão de fotos, que estarão disponíveis hoje 
ainda em nosso site. 

Senhor Antônio é avicultor nascido em 
Venda Nova do Imigrante, onde reside. Está na 
avicultura há mais de cinquenta anos. É 
associado da Aves desde 98.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Próximo homenageado, Antônio 

Venturini. (Pausa) 
Engenheiro agrônomo, residente em 

Marechal Floriano. Atua na avicultura há trinta e 
cinco anos. Participa da Aves desde 1998. Foi 
presidente da entidade no período de 1998 a 
2009 e, atualmente, integra o Conselho 
Deliberativo.  

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Argêo João Uliana. (Pausa) 
Nascido em Domingos Martins, Argêo é 

aposentado e reside em Santa Maria de Jetibá. 
Ele foi avicultor no período de 1973 a 1975, mas 
atua na Coopeavi desde 1964. Associou-se à 
Aves em 1998. Foi presidente da Aves no 
período de 2009 a 2013 e, atualmente, é 
membro do Conselho Deliberativo.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
O senhor Argêo permanece ao lado do 

deputado para receber o certificado do senhor 
Arno Potratz. (Pausa) 

 O senhor Arno é contador, residente em 
Santa Maria de Jetibá. Iniciou suas atividades 
com a avicultura entre os anos de 1962 e 1963, 
seguindo no ramo até 1980. É representante 
legal da Coopeavi de 2007 a 2011 e de 2015 a 
2019.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Próxima homenagem a Arthur Carlos 

Gerhardt Santos, representado por Eustáquio 
Agrizzi. (Pausa) 

Arthur é engenheiro civil e sempre atuou 
na avicultura. Reside, atualmente, em Vila 
Velha. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Próximo homenageado, Elder Marim. 
(Pausa) 

Empresário nascido em Colatina. Reside 
em Linhares e está na avicultura desde 1979. 
Participa da diretoria da Aves desde 1998.  

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
  

Erasmo Berger. (Pausa) 
Avicultor residente em Santa Maria de 

Jetibá, onde atua desde 1962. Nascido em Santa 
Leopoldina, é associado da Aves desde 1998.  
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(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Próxima homenagem para Eustáquio 

Moacyr Agrizzi. (Pausa) 
Eustáquio é médico veterinário. Atua na 

avicultura desde 1972. Já foi o 1.º secretário da 
Aves em 1998, passando por vários cargos ao 
longo dos anos. Atualmente, participa de uma 
diretoria técnica da entidade.  
 Eustáquio também recebe a homenagem 
ao senhor Antônio Oliveira Santos. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Fredolin Boldt. (Pausa) 
Produtor rural. Reside em Santa Maria 

de Jetibá. Nasceu em Santa Leopoldina e 
trabalha com a avicultura desde 1980. É 
associado da Aves desde 1998. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
José Luiz Neves Sudré. (Pausa) 
Engenheiro agrônomo e avicultor, é 

proprietário da Granja Santo Antônio, em 
Marechal Floriano. Foi um dos fundadores da 
Aves e membro da 1.ª diretoria, como 1.º 
secretário.  

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Laerte Antônio de Oliveira, representado 
por José Waldir Machado Vasconcelos Júnior. 
(Pausa) 

Laerte é industrial e reside, atualmente, 
em Brasília. Atuou na avicultura de 1970 até 
2002. Participou da diretoria da Aves em vários 
momentos, nas décadas de 70 e 80, e de 1986 a 
1990 ocupou o cargo de presidente da Aves.  

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Levi Espíndula. (Pausa) 
Avicultor residente em Santa Maria de 

Jetibá. Atuou na avicultura de 1964 a 1984, e, 
depois, de 2009 até hoje. Entrou na Aves em 

2016, mas acompanha o trabalho da associação 
há vários anos, inclusive como membro da 
diretoria da Coopeavi.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Luiz Feriani. (Pausa) 
Residente em Conceição do Castelo, o 

avicultor está na profissão há cinquenta anos e 
participa da Aves desde 1998. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Oderli Schneider. (Pausa) 
Reside em Marechal Floriano e atua na 

avicultura desde 1992. Está na Aves desde 1998. 
Sempre participou da diretoria e, no período de 
2013 a 2017, exerceu a presidência da 
associação.  

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Pedro de Faria Burnier. (Pausa) 
Morador de Caxixe, em Venda Nova do 

Imigrante. É engenheiro agrônomo e está na 
avicultura desde 1965, como gerente executivo 
da Centralcope. Participa da Aves como diretor 
da Agroave Agrícola e Avícola. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Próximo homenageado, Pedro Venturini, 
representado pela filha Alini. (Pausa) 

Pedro é zootecnista, morador de 
Domingos Martins. Nascido em Itarana, está no 
ramo da avicultura há 35 anos e participa da 
Aves desde 1998. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Renildo Tresmann. (Pausa) 
Reside em Santa Maria de Jetibá e está 

na avicultura há 40 anos. Nasceu em Itaguaçu e 
participa da Aves desde 1998. 
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
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Próximo homenageado, Valdir Ioti 
Freitas. (Pausa) 

Representante comercial da Raçoaves e 
Freitas Corretora. Mora em Domingos Martins e 
atua na avicultura desde 1976. Participa da Aves 
desde 1998. Foi o 1.º tesoureiro por oito anos e 
participou de outras atividades da diretoria.  
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Waldemiro Berger (Pausa) 
Nascido em Santa Maria de Jetibá. Está 

no ramo da avicultura desde 1966. Participa da 
Aves desde a sua fundação em 1969. 

 
 Está encerrada, deputado, a entrega das 
homenagens. 
 É convidado para falar em nome dos 
homenageados, pelo tempo regimental de cinco 
minutos, Antônio Venturini. 
 
 O SR. ANTÔNIO VENTURINI - Cinco pode 
virar cinquenta, não é? Com certeza! Todo 
mundo aqui é flamenguista e está todo mundo 
doido para a sessão acabar para comemorar a 
vitória do Flamengo, com certeza né? 

Boa tarde, Adilson, em nome de toda a 
Mesa. Eu gostaria imensamente que o 
presidente da Casa estivesse aqui porque eu 
anotei algumas coisas. Que Deus continue 
abençoando a Casa e vocês, principalmente o 
Erick como presidente, que falou, e o Adilson, o 
proponente desta sessão. Não deu tempo de 
anotar tudo que o Erick falou, mas ele disse: 
trabalho conjunto, coisa que não acontecia nos 
Governos anteriores. Estou com setenta e cinco 
anos e eu poucas vezes ouvi falar. E aconteceu, 
depois das eleições, isso que ele falou.  

 Segundo. Em toda eleição, os eleitos 
dizem que tem melhoria na gestão seguinte 
porque a gestão anterior não trabalhou 
conforme o prometido. Foi demagogia. Estamos 
cansados disso. 

 Terceiro. Promessas de campanhas 
irreais. Enjoei durante os meus setenta e cinco 
anos de ouvir falar nessas promessas e que na 
prática não aconteciam. 

 Quarto. Discursos sem fundamento, 
discursos demagógicos. Foram discursos 

inverídicos. Eu continuo dizendo, que Deus 
continue e continue muito abençoando a vocês, 
porque o Erick falou que tem trinta e dois anos. 
Você, Adilson, não deve ter mais do que isso. Se 
eu tivesse casado um pouco antes eu poderia 
ser seu avô e avó do Erick. Como eu casei um 
pouco mais tarde, eu tenho idade para ser pai 
de vocês com sobra. 

 Pois bem. Como homenageado eu quero 
cumprimentar todos os homenageados, em 
nome de Pedro de Faria Burnier, meu mestre, 
minha referência. Foi o profissional que me 
ajudou a dar os primeiros passos na avicultura. E 
como realmente uma criança que aprende a 
andar, e começa a andar direito, ela sempre 
será um bom andarilho, e o Pedro Burnier fez 
isso. 

 A avicultura não tem 50 anos, não. Ela 
tem uma geração. Porque nós estávamos 
discutindo nos corredores que dez anos antes, 
no mínimo, dela ser fundada, já se exportava 
ovo comercial para a Bahia. E eu lembro que o 
senhor Otaviano Santos contou a história de que 
mandou duas caixas de ovos para o Rio de 
Janeiro via Ferroviária e que levou uma semana 
para chegar ao Rio de Janeiro. 

 E essa avicultura nossa está cada vez 
mais pujante, cada vez mais moderna e cada vez 
mais forte, reconhecida nacional e 
internacionalmente. 

 Uma coisa, Adilson, que todos precisam 
saber. Nós somos todos concorrentes, mas 
concorrentes leais, seja do frango de corte, seja 
da postura comercial, seja da suinocultura, mas 
uma concorrência que leva respeito aos nossos 
concorrentes, que são nossos parceiros.  

Estamos aqui de passagem! Temos que 
deixar o nosso legado daquilo que fizemos para 
nós e daquilo que nós fizemos pela nossa 
atividade. O ser humano, ele tem duas maneiras 
de viver: uma é viver e a outra é viver de 
maneira saudável! E aí, nós todos precisamos 
aprender a fazer isso. 

Estive, acreditem, estive há duas 
semanas nos Estados Unidos. E fiquei perplexo 
de ouvir que o americano está perdendo a 
expectativa de vida: ela está diminuindo! Por 
quê? Por causa de stress, por causa de trabalho, 
por causa de comida, por causa de bebida e por 
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causa de remédio. Coisa verídica, coisa que eu 
nunca tinha ouvido e eu vi isso. Fiquei pasmo 
quando acabaram de contar essa história para 
mim. 

Existiu em 1734, um cientista francês 
que disse o seguinte: Na natureza nada se cria, 
nada se perde: tudo se transforma! Eu queria 
dizer que na avicultura capixaba, tudo se 
reinventa, tudo se renova e tudo evolui 
rapidamente. Por quê? Porque cinco anos 
depois, aquilo pode estar totalmente obsoleto. 
Então nós trabalhamos agarrados ao futuro, 
com tudo que aparece no mundo de novidade, a 
avicultura capixaba está fazendo, ou tentando 
fazer melhor ainda. 

E queremos aqui deixar um recado, um 
aviso de alerta para a classe política como um 
todo - municipal, estadual e federal - façam a 
coisa simplificada! Façam como, pelo menos, a 
associação fez, durante os últimos vinte anos: 
que nós trocamos de mandato, a cada dois 
anos. Mas, por praxe, como pode ter eleição - 
que tudo é reeleição, que tudo é democrático - 
nós temos a diretoria sendo renovada a cada 
quatro anos. O que acontece quando a diretoria 
eleita toma posse? Sentamos em volta da mesa 
e tudo o que deu errado, naquilo que foi 
projetado, nós passamos a borracha em cima e 
apagamos tudo; o que deu certo, nós 
guardamos e tentamos aprimorar; e o que está 
em desenvolvimento, sendo trabalhado, e que 
está dando certo, nós procuramos fazer aquilo 
acontecer, por isso nós somos rápidos.  

E isso, não é o que acontece na classe 
política tradicional, e aqui eu tenho os 
exemplos. Quando acaba o mandato, vou citar 
apenas de prefeito, que é o que está mais 
próximo de nós, o que acontece na prática? Se 
passa uma borracha em cima, se apaga tudo o 
que era bom e o que era ruim, e se começa tudo 
de novo. Exemplos: as coisas mais simples - uma 
placa importante dentro de uma cidade, um 
ponto de ônibus, uma escola, um centro 
esportivo, um colégio, uma creche - são 
abandonadas porque a política que tomou 
posse, o grupo que tomou posse, abandona 
tudo e deixa aquilo entregue às traças, 
apodrecendo. E nós temos exemplos em todos 
os municípios. Isso é um absurdo acontecer 
porque nós, políticos e nós, eleitores, somos 
todos responsáveis por essa situação.  

Por que a Aves deu certo? Porque o que 
deu errado se apagou e o que deu certo e o que 
está dando certo tem continuidade. Isso anda. 
Isso acelera. Isso não é um retrocesso que 
acontece na maioria das administrações 
públicas. Acreditem vocês, que são políticos, 
prefeitos, vereadores, vice-prefeitos.  

Deputado Adilson, eu torço por isso que 
o Erick falou e por isso que você está ouvindo e 
que leve aos colegas de vocês. Isso é um 
absurdo acontecer num país que precisa 
crescer.  

Outra coisa com que os políticos, as 
entidades políticas, precisam tomar cuidado e 
que o nosso saudoso ministro Roberto Campos 
sempre falou e defendeu: para você acabar com 
o desemprego e com a pobreza, em primeiro 
lugar, dar oportunidade ao empreendedor. O 
empreendedor é o empregador, seja ele pessoa 
física ou jurídica, da construção civil, da 
indústria, do comércio, seja de qual setor for. 
Para você acelerar a diminuição da pobreza e do 
desemprego, você precisa dar apoio ao 
empregador, porque o empregador e o 
empregado são parceiros, são companheiros, 
um entende o outro, um precisa do outro. E 
essa política que nós temos aí de burocracia, de 
papel, de promessa, isso não leva a nada. Por 
isso o nosso país, os nossos municípios, os 
nossos estados, com poucas exceções, vivem 
nessa amargura, Adilson, que está aí para todos 
nós vermos. Só não vê quem não quer ver.  

Outro pedido importantíssimo: para que 
tudo isso seja acelerado, vocês prestem 
atenção, como pode, Adilson, a taxa Selic estar 
em cinco e meio por cento e o empreendedor ir 
a um banco e encontrar um juro que você pega 
com muito favor, pedindo quase que clemência 
aos agentes financeiros, a sete e meio por 
cento, no mínimo, ou oito, ou nove, ou dez, ou 

quinze por cento? Como que o empreendedor 
consegue enfrentar isso? Sendo que em países 
desenvolvidos, está provado que você pega 
dinheiro a juro de zero por cento.  

Eu quero ter saúde para ver o Brasil 
fazendo isso. O empreendedor, o empregador 
precisa ter isso, para acelerar o extermínio da 
pobreza e o desemprego em todo esse país 
que vivemos, cheio de riquezas e mal 
aproveitado. Com isso tudo, o que acontece 
na prática? Nós sempre estamos andando na 
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contramão da história, isso é um absurdo, uma 
aberração.  

Aqui eu quero dizer: quando você vai a 
um agente financeiro tomar o dinheiro ou a um 
órgão qualquer do Governo, que você precisa 
dele, não só na área financeira, mas que você 
precisa de uma licença ambiental, de um 
registro de uma indústria ou de uma granja, o 
que acontece? Eustáquio está aqui como prova. 
Levaram três anos junto com o Helder mexendo 
com papel para colocar em prática o primeiro 
pilar dos abatedouros que eles fizeram da 
Proteinorte e da Uniaves. Levaram três anos, 
correndo atrás de papel, atrás da burocracia e a 
coisa levou esse tempo todo para ser construído 
dois anos depois e lá vai. Resultado: cinco anos 
isso levou. Podia ter levado dois anos, dois anos 
e meio no máximo.  

Na área de avicultura, Adilson, de 
postura, nós temos exemplos, em Santa Maria 
de Jetibá, de no mínimo cinquenta salas de ovos 
esperando licenciamento e registro e levam-se 
dois anos e meio para essa licença sair se tudo 
correr bem. Isso é uma loucura. Porque toda 
semana você vai aos órgãos, seja qual for, ele 
precisa de mais documentos, ele precisa de mais 
coisas registradas no cartório, ele precisa de 
mais papéis que o processo vira um negócio 
assombroso. E a obra, que é a sala de ovo, está 
lá pronta e não acontece de eles darem a 
licença, porque toda vez que eles vão fazer uma 
fiscalização - eu estou dizendo da sala de ovo, 
citando o maior produtor de ovos do país que é 
Santa Maria de Jetibá como município - a 
chegam ao local, sempre tem uma torneira fora 
do lugar, um tapete fora do lugar, que, para 
colocar no lugar, levaria cinco minutos. O fiscal 
volta e marca três, quatro meses depois para 
voltar e fazer a fiscalização. Que país é esse em 
que nós precisamos ficar nessa dependência 
com tudo pronto? Dinheiro próprio, dinheiro de 
banco, pagando esses juros absurdos e por 
causa de um simples papel, Adilson, nós não 
podemos operar o abatedouro, não podemos 
operar a sala de ovo, só para citar esses 
exemplos. 
 Eu aproveitei esta oportunidade para 
alertar, porque isso é coisa de Brasil. Isso não é 
coisa do Espírito Santo só, não. Nós podíamos 
estar avançando de maneira muito mais rápida, 
ser um país realmente desenvolvido. 

 Falei com Pedro Burnier agora, antes de 
entrar aqui: Vá a Israel sem fazer só turismo 
religioso, porque 99,9% do pessoal que vai lá é 
para fazer turismo religioso, entre dentro do 
Estado de Israel e vá ver como é que aquele 
povo sofreu nas gerações passadas e o que eles 
estão fazendo hoje. É referência mundial no 
agronegócio, é referência mundial em 
armamento, é referência em dessalinização de 
água do mar. Noventa e cinco por cento da água 
que lá se usa sai do Mar Meditarrâneo. E eu 
perguntei: Eu ouvi falar, dez anos atrás, vinte 
anos, que a próxima guerra mundial seria por 
falta de água doce. Eles me responderam: O dia 
que os oceanos secarem e que as duas calotas 
polares secarem, aí haverá guerra.  
 Então, coloquem na cabeça de vocês 
que, guerra mundial por falta de água doce, não 
vai acontecer nunca. E é essa a pura verdade. 
 Como homenageado, finalmente, eu 
quero dividir esta honraria com todos do 
presente, do passado, dos que se foram, sejam 
eles avicultores, parceiros ou colaboradores. 
Para nós todos, estamos dividindo esta honraria 
com muito orgulho. 
 Com isso, se vocês me perguntarem: O 
que você sente no momento de receber uma 
honraria como esta? Eu digo que eu sinto 
gratidão, porque eu trabalhei para que essa 
atividade fosse forte, não só no Espírito Santo, 
mas no Brasil, que é o maior exportador de 
frango, é uma referência mundial e nós 
participamos disso, porque aqui tem 
abatedouros de primeira linha, granjas de 
primeira linha, postura comercial de primeira 
linha como em qualquer parte do mundo. 
 Agradecemos a Deus por tudo isso, 
Adilson, e eu quero dizer: muito obrigado pela 
oportunidade e pela homenagem que vocês nos 
deram hoje. Parabéns para vocês e parabéns 
para nós! (Palmas)  
 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Nós estamos na parte final 
desta sessão solene e quero, rapidamente, fazer 
alguns cumprimentos e agradecimentos pela 
participação aqui, nesta sessão solene. 

Cumprimentando o presidente da Aves, 
senhor Ademar Kerckhoff; o diretor-executivo 
da Aves e da Ases, Nélio Hand; o subsecretário 
de Estado da Agricultura, Michel Tesch Simon, 
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que ora representa o nosso secretário de Estado 
da Agricultura, doutor Paulo Foletto, e o nosso 
querido governador. Leve um abraço ao nosso 
governador. 

Tenho falado, em todas as ocasiões, nos 
municípios onde estou presente, que eu não 
tenho dúvida nenhuma que nosso governador 
fará, neste mandato, a melhor gestão pública 
que este Estado já teve em toda sua história. 
Tenho muita honra de ser um aliado dele aqui 
na Assembleia. Estou junto com o governador 
porque quero o melhor para o estado do 
Espírito Santo. 

Agradecer também a presença do nosso 
vice-prefeito de Santa Maria de Jetibá, 
Florentino Guilherme, que ora representa o 
nosso prefeito Hilário Roepke, que se encontra 
em viagem para Brasília buscando recursos para 
o município de Santa Maria de Jetibá - muito 
obrigado, Florentino! -, ao nosso vice-prefeito 
de Domingos Martins, Romeu Luiz Stein, que 
sempre tem nos prestigiado também com sua 
presença - muito obrigado, vice-prefeito! -, ao 
vereador por Domingos Martins, meu amigo, 
Diogo Endlich, também muito obrigado pela sua 
presença; ao vereador Alvaro Roberto 
Gonçalves, que ora representa o nosso 
presidente da câmara, Elmar Francisco Thom e 
demais vereadores de Santa Maria de Jetibá - 
muito obrigado, Álvaro, pela sua presença! -, ao 
José Laci Gagno, vereador pelo município de 
Domingos Martins - muito obrigado, vereador, 
pela sua presença -; ao Heloísio Rodrigues Alves, 
também vereador pelo município de Domingos 
Martins - muito obrigado, vereador, pela sua 
presença; ao nosso amigo - e que discurso! 
Quero parabenizar o senhor e fiquei muito feliz 
em ouvi-lo - Antônio Venturini, que falou em 
nome de todos os homenageados aqui, neste 
dia, e em nome do Ambrósio Falchetto, que 
também foi homenageado nesta sessão solene. 
Meus sinceros agradecimentos. Meus 
cumprimentos a todos os homenageados, a 
todos que participaram desta sessão solene.  

Gostaria de solicitar às pessoas que 
ainda estão presentes para que, ao término 
desta sessão solene, pudessem vir até aqui para 
que nós façamos uma foto. Nós, que somos 
pomeranos, quando fazemos uma festa, sempre 
gostamos de convidar todos para uma foto. 
Então, nesse sentido, como bom pomerano, 

gostaria de fazer esse retrato, e que todos que 
ainda estão presentes, que possam vir aqui para 
que os nossos fotógrafos, então, façam essa 
foto, registrando assim a presença de todos. 

Fiquei muito feliz também nessas 
homenagens. Não desmerecendo nenhum 
homenageado, quero agradecer ao prefeito de 
Atílio Vivácqua, José Marques, que está aqui 
presente. Muito obrigado, prefeito! 

Mas eu fiquei muito, mas muito feliz 
mesmo de fazer uma entrega aqui, hoje, ao 
nosso primeiro avicultor do município de Santa 
Maria de Jetibá que começou toda essa história, 
que é o senhor Erasmo Berger, para quem 
gostaria de pedir uma salva de palmas. (Palmas) 

Que Deus te abençoe muito e que você 
continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa 
que o senhor é, e que o senhor possa ter muitas 
alegrias e muitas bênçãos na sua vida 
juntamente com seus familiares e juntamente 
com todos aqui presentes nesta sessão. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores deputados e deputadas 
para a próxima, que será solene, hoje, às 19h. 

 
(Agradecimento na língua 

pomerana) 
 
Muito obrigado pela presença de todos 

vocês!  
Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, hoje, às 19h, 
conforme requerimento do 
senhor deputado Sergio Majeski, 
aprovado em plenário, em 
homenagem aos 20 anos do 
instituto João XXIII, Expediente: 
o que ocorrer, e comunicamos 
que haverá sessão solene dia 24 
de outubro de 2019, às 19h, 
conforme requerimento da Mesa 
Diretora, aprovado em plenário, 
em homenagem ao Dia do 
Dentista; sessão solene, dia 25 
de outubro de 2019, conforme 
requerimento da Comissão de 
Educação, aprovado em plenário, 
em homenagem ao Dia do 

Identificador: 340034003300310031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 31 de outubro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 161 

 

Professor; e sessão ordinária dia 
29 de outubro de 2019, cuja 
Ordem do Dia foi anunciada na 
vigésima sétima sessão 
extraordinária, realizada em 23 
de outubro de 2019) 

 
Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 

trinta e cinco minutos.  
 

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

 
 

 
VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, REALIZADA EM 29 DE 
OUTUBRO DE 2019. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Bom dia a todos. 
Invocando a proteção de Deus, declaro 

abertos os trabalhos da Comissão de Saúde em 
reunião extraordinária. 

Estamos recebendo, hoje, com muita 
satisfação, a presença do doutor Luiz Augusto 
Fagundes Filho, médico oncologista e chefe do 
Serviço de Tumores Feminino do Hospital Santa 
Rita, que vai falar sobre câncer de mama, a 
convite do Dr. Emílio Mameri. 

Então, doutor Luiz fique à vontade. Vai 
falar? Vai fazer alguma apresentação?  

 
O SR. LUIZ AUGUSTO FAGUNDES FILHO - 

Bom dia, gente. Eu queria agradecer a presença 
dos colegas, aqui, na Mesa, dos deputados, em 
especial ao Dr. Emílio. 

Nós estamos acabando o mês de 
outubro. O Outubro Rosa é um mês muito 
especial, é um mês de conscientização sobre o 
câncer de mama e eu vim trazer alguns 
conceitos, alguns assuntos e, quem sabe, tirar 
alguma dúvida, se alguém tiver, sobre a situação 
do câncer de mama, em especial a nossa 
situação aqui no Espírito Santo. 

Eu sou Luiz Augusto Fagundes, sou 
cirurgião oncológico e trabalho no Hospital 

Santa Rita. Sou chefe de Serviço de Tumores 
Femininos lá do hospital. 

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Pode passar. A primeira coisa é o 

conceito do câncer, o que é o câncer, como que 
isso funciona. A gente produz células de 
tumores o tempo inteiro no corpo e por algum 
motivo o nosso sistema imunológico não 
consegue identificar essas células doentes e ela 
começa a se multiplicar de forma desordenada e 
surge aí o tumor. E uma das características de 
um tumor, para ele ser maligno, é a sua 
capacidade de se espalhar pelo corpo. Então, 
sair do local onde ele nasce para outro lugar 
formando a metástase.  

Essa é a situação do Brasil: a cada dois 
anos, o Instituto Nacional do Câncer, junto com 
o Ministério da Saúde, faz um levantamento de 
estimativa de casos novos de câncer. Para o 
câncer de mama, para o Brasil, é próximo de 
sessenta mil casos novos. Todo ano são sessenta 
mil, todo ano sessenta mil. Então, essas 
mulheres que estão em tratamento, e às vezes 
elas ficam curadas, são ex-pacientes com câncer 
de mama e chega a de mais sessenta mil 
mulheres. Para vocês terem uma noção de 
como isso é importante.  

O Espírito Santo tem um perfil 
epidemiológico intermediário em relação à 
incidência de câncer de mama. Quanto mais 
desenvolvida é uma sociedade, quanto mais 
hábitos ocidentais, quanto mais obeso, quanto 
mais alimentos industrializados, quanto menos 
exercícios físicos essa sociedade faz, maior a 
incidência de câncer de mama. A gente pode ver 
que os estados do Sul do Brasil têm uma 
incidência maior, ou seja, a situação do Espírito 
Santo está ruim, mas ainda pode piorar.  

Esse é o atual cenário do Espírito Santo. 
São mil e cem casos novos para 2019. 
Provavelmente para 2020 e 21 essa 
epidemiologia, essa incidência vai aumentar. 
Então, todos os anos aqui no Espírito Santo são 
mil e cem casos novos. Parece que não é muito 
porque você pensa assim: Ah, mil casos. Mas 
são mil em um ano, mil no outro ano e mil no 
outro ano. E muitas dessas mulheres ficam 
curadas. Então, é uma progressão muito grande. 
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Essa é a situação da política oncológica 
do Espírito Santo. É um dos locais onde se trata 
câncer de mama no Espírito Santo. A gente tem 
uma rede distribuída também pelo interior, 
então têm serviços para atender a população do 
Norte, Região Metropolitana e Região Sul. O 
Hospital Rio Doce, o Hospital São José, o 
Hospital Santa Rita, o Hospital das Clínicas, o 
Hospital Evangélico de Vila Velha, o Hospital de 
Cachoeiro Itapemirim e a Santa Casa de 
Misericórdia. Esses são os hospitais que prestam 
serviço ao SUS para tratamento do câncer de 
mama. 

Esse é um estudo que eu fiz sobre o fluxo 
migratório dos pacientes com câncer no Espírito 
Santo, o caminho que eles percorrem para 
tratar. Então, os serviços que a gente tem, tanto 
o fluxo para fazer quimioterapia, o fluxo para 
fazer cirurgia e o fluxo para fazer radioterapia. 
Então, a gente sabe da onde vem um paciente, 
às vezes, ele mora lá em Mucurici, no Norte do 
estado, onde ele vai fazer a quimioterapia, onde 
que ele vai fazer a cirurgia. Como esses serviços 
do Norte, por exemplo, são serviços mais 
recentes, eles têm uma quantidade de cirurgia 
oncológica maior do que de quimioterapia. 

Esse é o custo do tratamento oncológico 
aqui no Espírito Santo. É um dado interessante 
também, que mostra como a quimioterapia é 
mais cara do que a cirurgia e a radioterapia. E 
quanto mais evoluída uma doença, quanto mais 
tardio o diagnóstico, mais essa paciente vai 
precisar de quimioterapia, e muito mais custoso 
vai ser o tratamento desse paciente para o 
serviço público. Então, esse é um levantamento 
também que mostra que trinta e nove milhões 
foi o gasto de quimioterapia. Duas, três vezes 
maior do que o de cirurgia e o de radioterapia. 

Ali tem uma seta em azul que mostra o 
custo da judicialização em 2019. São dezessete 
milhões de reais gastos com medicação e 
judicializada, que é quase a metade do valor que 
é para tratar todas as outras pacientes com 
câncer no Espírito Santo. 

Quando a gente fala em Outubro Rosa, 
câncer de mama, a gente pensa logo em 
mulheres, porque epidemiologicamente ele 
ocorre mais em mulheres. Mas a gente nunca 
pode esquecer os homens, porque o câncer de 
mama também acomete os homens. Ele é um 
por cento dos cânceres. Geralmente no homem 

é mais fácil de identificar, porque o homem não 
tem mama. Então, qualquer nódulo que surge 
na mama ele já pode ser identificado no exame 
físico e procurar o atendimento médico. Mas 
epidemiológica, se tem mil casos de câncer de 
mama por ano em mulheres, tem dez no 
Espírito Santo em homens. Mas é sempre 
importante falar também, porque a gente fica 
associando o câncer de mama apenas às 
mulheres, e os homens também têm câncer de 
mama. 

O câncer de mama é o mais comum em 
mulheres, a gente já sabe disso. Isso aqui no 
Espírito Santo. Na Região Norte, por exemplo, o 
câncer de mama não é o mais comum, o mais 
comum é o câncer de colo de útero. Mas, graças 
às políticas de prevenção do câncer de colo de 
útero, isso vem caindo, e aqui no Espírito Santo 
a gente consegue fazer com que essa taxa 
diminua.  

Quanto mais cedo você descobre o 
câncer de mama, maior a chance de você ficar 
curada. Quanto menor o câncer de mama for 
identificado, maior a chance de esse paciente 
ficar curado do tratamento. 

E o que é a mama? A mama é uma 
glândula. Ela tem lóbulos, que produzem o leite, 
e os ductos, que levam esse leite para o mamilo, 
onde vai se alimentar, no caso do ser humano, o 
bebê. Está bom? É apenas uma glândula, e essa 
glândula pode ficar doente. 

Quais são os fatores de risco para o 
câncer de mama? Tem a idade, quanto mais 
idosa essa mulher maior a chance de ela ter 
câncer de mama; tem o gênero, como eu falei, 
as mulheres têm mais chance de ter câncer de 
mama do que os homens; a questão da 
obesidade, a gordura das mulheres e dos 
homens produz um hormônio feminino 
também, que substitui e a liga aos receptores, e 
aumenta a chance de câncer de mama. O 
etilismo também tem uma relação com câncer 
de mama; a menarca precoce e a menopausa 
tardia: quanto mais tempo uma mulher 
menstrua, ou seja, se ela menstrua muito cedo e 
para de menstruar muito tarde, quanto mais 
tempo ela fica exposta ao hormônio produzido 
pelo ovário, maior a chance de ela ter câncer de 
mama. Se ela não tem filho e se ela tem o 
primeiro neném muito mais para frente, 
demora para a mama atingir a maturidade 
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máxima e as células se diferenciarem melhor e 
também aumenta chance de câncer de mama. 

História familiar: se você tem parentes 
de primeiro, segundo e terceiro grau com 
câncer de mama, você tem uma chance maior 
de ter câncer de mama também.  

Radiação ionizante: se você fez 
radioterapia, por exemplo, no mediastino, no 
tórax, e essa radiação pegou a mama, ela 
também aumenta a chance de câncer de mama.  

E a reposição hormonal: qualquer tipo de 
terapia hormonal, lembrando que as mulheres 
que ficam mais tempo menstruadas, elas têm 
maior chance de câncer de mama. Então, se 
você toma algum tipo de mecanismo para 
aumentar esse tempo de menstruação, essa 
reposição hormonal também aumenta o câncer 
de mama. 
 O risco de câncer de mama aumenta 
com a idade, mas ele não é desprezível em 
mulheres jovens. Então, se eu tenho uma 
mulher de setenta anos, ela tem mais chance de 
ter câncer de mama do uma mulher de trinta, 
de quarenta. O câncer de mama acontece em 
mulheres jovens também, só que em uma 
incidência menor. A chance de uma mulher ter 
câncer de mama entre os quarenta e os 
cinquenta anos é de 1,5; dos cinquenta aos 
sessenta, de 2,2; dos sessenta aos setenta, 3,4%.  

E a mamografia é uma forma de você 
conseguir fazer o diagnóstico precoce e 
conseguir salvar as mulheres com câncer de 
mama. 

A gente tem algumas recomendações 
para evitar ter câncer. A mamografia é 
importante para fazer o diagnóstico precoce, 
mas o mais importante é evitar que a mulher 
tenha câncer. E para evitar isso existem algumas 
recomendações. Uma é a amamentação. 
Quando a mulher amamenta a criança, as 
glândulas da mama, as células da mama se 
desenvolvem e atingem uma maturação 
máxima, diminuindo a incidência de câncer de 
mama. A dieta saudável, alimentação saudável, 
esse tipo de vida saudável, comer vegetais, se 
alimentar com menos gordura, fazer atividade 
física, tudo está relacionado à diminuição da 
incidência do câncer de mama também. 

E como é que você faz o diagnóstico de 
câncer de mama? Tem várias formas de fazer 
esse diagnóstico. Um é o autoexame. E o que é 

o autoexame? É o exame que a própria mulher 
faz nela mesma. Então, por isso chama 
autoexame. Tem o exame clínico, que é o exame 
que um profissional de saúde realiza na mulher. 
Tem a mamografia, que é como se fosse um raio 
x da mama; o ultrassom, que é um exame 
também de diagnóstico, que usa uma tecnologia 
diferente; e a ressonância. Esses são os exames 
que a gente usa para conseguir identificar e 
tratar o câncer de mama. 

 
 (São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Primeiro, vamos falar do autoexame. Na 

década de 90, existiam até umas propagandas 
ensinando a mulher a fazer o autoexame. Ela 
ficava na frente da televisão, tinha que ser 
depois da menstruação, tinha o dia específico e 
tudo mais, só que, depois, começaram a sair 
alguns estudos, que esse tipo de iniciativa 
governamental de política pública não estava 
trazendo o efeito necessário, não estava 
fazendo com que as mulheres morressem 
menos de câncer de mama, porque a 
capacidade da mulher de identificar o tumor 
nela mesma era muito baixa. E a mama é cheia 
de nódulos, e a mulher não sabia identificar, ela 
nunca apalpou um tumor de mama. Então, 
apalpava e ficava na dúvida se aquela glândula, 
aquele nódulo que ela estava apalpando era um 
tumor ou era um nódulo normal. E ocorre uma 
enxurrada de consultas, de desespero, as 
mulheres ficavam muito preocupadas em 
relação a isso e não tinha o efeito necessário. 
Então, as políticas de autoexame daquela forma 
rigorosa como foi com o mecanismo de 
autodiagnóstico do câncer de mama caíram por 
terra. 

O que é importante hoje é o 
autoconhecimento, a mulher conhecer seu 
corpo, entender o que ele é, porque, qualquer 
mudança, poder procurar logo um médico para 
poder fazer o diagnóstico. 

Mas existe uma técnica para fazer isso: a 
mulher deve apalpar debaixo do braço, apalpar 
a mama de forma circular, as duas mamas, olhar 
para o espelho, olhar o seu corpo no espelho, 
porque a autoimagem da mama, você não 
consegue olhar para baixo e ver que alguma 
coisa está diferente. Lembrar que a mulher tem 
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duas mamas. Então, a simetria é importante, 
uma mama muda, e você não consegue sentir. O 
tumor geralmente é assintomático. Então, a 
mulher não consegue, não é uma coisa dolorida 
que ela fala: Ai, tem uma coisa me 
incomodando. Então, a mama muda de forma 
antes de mostrar algum sinal clínico de doença. 
Por isso que é importante a mulher se olhar no 
espelho e identificar essas alterações no seu 
corpo.  

E que alterações são essas? Às vezes é 
um caroço, é um nódulo que não tinha, que 
mudou. Esses nódulos geralmente são 
indolores. Às vezes é um nódulo debaixo do 
braço, às vezes é a textura da pele que muda, 
fica mais espessa, fica mais enrugada. Às vezes é 
um mamilo que mudou, é uma auréola que 
ficou diminuída, é um mamilo que ficou 
diferente, é um mamilo que retraiu - ele era 
para fora e entrou. Às vezes é uma pequena 
alteração que aconteceu no corpo da mama e, 
aí, se a mulher não consegue saber como era o 
seu corpo antes, ela não vai identificar essa 
mudança. 

Essa uma foto de uma alteração no 
mamilo, por exemplo, só para identificar e 
mostrar. 

Esse é outro mamilo também que estava 
doente. A mulher não sente nada, isso aí 
acontece com o passar dos meses, ela não está 
sentindo nada. Se ela não tem o hábito de se 
olhar no espelho... Tem mulher que entra no 
chuveiro e sai do chuveiro, não se olha no 
espelho, não sabe como é que está o seu corpo 
e aí não consegue identificar essas alterações. 
Olha como que a simetria é importante! A 
diferença de um mamilo... É totalmente 
diferente do outro. Quando se olha só para um, 
você não consegue ver a diferença. 

E aí vem o exame clínico. O exame clínico 
é um exame do profissional de saúde. Esse, sim, 
é o mais importante, porque o profissional de 
saúde está habilitado, ele já apalpou uma 
paciente com câncer, ele sabe identificar o que 
é uma glândula, o que é um nódulo benigno, o 
que é um nódulo suspeito. Então, a apalpação é 
mais específica. E aí o que ele procura? Primeiro 
ele procura um nódulo na mama. Então, ele 
examina as mamas, as duas, examina embaixo 
do braço, que é o local onde pode surgir algum 
nódulo, um linfonodo. Um tumor de mama às 

vezes não se torna palpável na mama, mas ele 
se torna palpável pelo linfonodo. Então, é 
importante também esse exame para saber se a 
doença saiu da mama e foi para o linfonodo, 
embaixo do braço, no pescoço, que é o local 
onde pode... Então, esse exame clínico, o exame 
feito pelo profissional de saúde, é muito 
importante também! 

A doença pode sair da mama e se 
espalhar pelo corpo. O tumor de mama pode ir 
para a pleura, para o pulmão, para o fígado, 
para os ossos, para o cérebro, ele pode ir para 
vários órgãos. E, quando vai, a situação da 
doença se torna mais difícil de ser curada. 
Apesar de que pode ser tratada, e as pacientes 
podem viver vários anos ainda, assim mesmo 
com doença metastática. 

Esse é um tema meio controverso: a 
idade da mamografia. Essa aqui a 
recomendação do Ministério da Saúde: as 
mulheres a partir dos cinquenta a sessenta e 
nove anos, independente de qualquer coisa, 
tem que ser feita a mamografia em até dois 
anos, ou seja, uma vez a cada dois anos, no 
máximo. E as mulheres de quarenta a cinquenta 
anos têm que ir ao médico, ao profissional de 
saúde para ser a mama examinada; se tiver 
alguma alteração suspeita, a partir daí, ser 
indicada a mamografia. Existe uma controvérsia 
em relação à idade, mas essa recomendação é a 
recomendação do Ministério da Saúde. 

E eu vou explicar um pouquinho o 
porquê a recomendação do Ministério da Saúde 
é assim. Existe um perfil de sensibilidade da 
mamografia. A mamografia tem a capacidade de 
ver pequenas alterações na mama, que são 
alterações oncológicas. Isso aqui é uma foto de 
uma mamografia. Isso aqui é uma foto de uma 
mamografia de uma mulher jovem, e aqui é 
uma foto de uma mamografia de uma mulher 
mais idosa. Se é uma mulher de trinta anos, 
trinta e cinco, quarenta anos, tem a glândula 
muito densa e tem a mama muito jovial, ela faz 
a mamografia e se vê isso aqui. Isso aqui não 
identifica câncer de mama. A mulher faz a 
mamografia, o exame vem como normal, ela 
acha que está protegida, que não tem câncer, 
ela não tem segurança nenhuma de que não 
tem câncer. Por isso que o exame clínico é tão 
importante! Às vezes a mulher só quer fazer a 
mamografia, principalmente as mulheres 
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jovens. Vai lá, faz a mamografia, sai e acha que 
está tudo bem. Não! Ela tem que ter a sua 
mama examinada. Se ela não teve a sua mama 
examinada, o exame dela foi parcial, não foi 
completo, não dá para garantir que ela não 
tenha um câncer de mama. 

Esse é um exame de uma mulher normal. 
A gente tem uma parte do parênquima, uma 
parte da mama em que a gente consegue ver 
alterações; e uma parte muito densa, mais clara, 
que a gente não consegue ver alterações na 
mama. Quanto mais idosa a mulher, mais 
transparente fica a mama, e a gente consegue 
identificar melhor isso. Então, nas mulheres com 
mais de cinquenta anos, geralmente a gente 
consegue identificar melhor as pequenas 
alterações que surgem na mamografia, antes de 
surgir algum caroço, alguma coisa, para a gente 
poder tratar essas mulheres. E que alterações 
são essas? São microcalcificações às vezes, são 
pontinhos brancos que surgem na mamografia, 
o que, se a mulher tiver uma mama muito 
densa, não vai ser capaz de ser identificado. 

Para que a gente identifica as mulheres 
com câncer inicial? Primeiro para aumentar a 
chance de ela ficar curada, segundo para 
diminuir o risco de mutilação, o risco de 
mastectomia. Então, a gente não quer mais 
retirar as mamas das mulheres, a gente quer 
tirar só o tumor. A gente sabe que, tirando o 
tumor com margem de segurança e fazendo um 
tratamento adequado depois, com radioterapia, 
a chance de a mulher ficar curada do câncer é o 
mesmo de fazer a mastectomia. Então, a gente 
quer identificar os tumores pequenos que 
permitam o tratamento não mutilante para a 
mulher. Então, além de você identificar o tumor 
em uma fase inicial e aumentar a chance de ela 
ficar curada, o tratamento se torna mais 
simples. 

Tem mulheres que não gostam de fazer 
exame de mama e falam assim: Ah, se eu tiver 
um câncer de mama, eu não vou tirar a minha 
mama! Eu não quero mexer na minha mama! 
Ela tem asco de ver mulher mastectomizada. Aí 
eu falo para essas mulheres o seguinte: se você 
não fizer o diagnóstico precoce, a chance de 
você ter que tirar a mama é muito maior. É 
muito comum, na época do Outubro Rosa: 
existe uma enxurrada de pacientes com medo 
de câncer de mama, principalmente as mulheres 

que têm mastalgia, que é a dor na mama. Só 
queria lembrar 
que o tumor de mama não dói. 
 Isso aqui é uma paciente com um tumor 
enorme na mama, por exemplo, e ela não sentia 
nada. Ela não olhava no espelho, estava dentro 
do sutiã, ela não conseguia enxergar a doença 
dela, então, ela não conseguia entender. 
Quando o sutiã começou a ficar sujo, ela achou 
que fosse uma micose, alguma coisa, e a doença 
foi progredindo e chegou a assim. E quando 
opera, fica assim, mastectomizada, tira toda a 
mama. Quando está naquela situação, não tem 
jeito, aí não tem como preservar a mama, a 
mama está toda doente, você tem que tirar a 
mama. 
 Mas a gente tem a reconstrução de 
mama, que é uma coisa muito legal. As 
mulheres perdem a mama quando está doente, 
mas você ainda consegue fazer a reconstrução 
de mama, uma cirurgia para recuperar, mesmo 
após as mulheres mastectomizadas. Então, 
mesmo aquelas que falam assim: Ai, minha 
doença está muito avançada, o meu tumor está 
muito grande, eu não vou ao médico porque eu 
não quero tirar minha mama. Não! Vai, opera, 
trata, depois você faz a reconstrução e consegue 
ter um resultado estético, às vezes até melhor 
do que tinha como era a mama antes. 
 Olha o resultado estético final, pós-
mastectomia. Às vezes, fica até melhor, porque 
você consegue corrigir e fazer a simetria 
adequada. (Pausa)  
 Isso! Isso! 
 Essa mama aqui foi reconstruída com o 
tecido do próprio abdome da paciente. Ela retira 
a pele da parte inferior do abdome, passa junto 
com o músculo por baixo da barriga e reconstrói 
a mama no outro lado. (Pausa)  
 Isso! Você tira a pele para refazer o 
mamilo ou você pode tatuar também. Tem 
gente que tatua e fica com um aspecto 
tridimensional, fica muito legal.  
 Bom, mas eu não quero ter câncer de 
mama. A mulher não quer ter câncer de mama. 
Eu não quero fazer diagnóstico precoce, porque 
eu não quero ter câncer. O que você tem que 
fazer? A mamografia, lembrando, não previne o 
câncer. A mamografia é um mecanismo para 
fazer diagnóstico precoce. É diferente do 
preventivo, porque, no preventivo, eu consigo 
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identificar lesões pré-malignas, o preventivo é o 
exame que você colhe do colo do útero, aquele 
que a mulher também não gosta muito de fazer. 
Esse, você identifica o câncer antes de ele 
surgir; a mamografia não, é para identificar 
tumores iniciais.  

Se eu não quiser ter câncer, eu tenho 
que tomar alguns cuidados. Estes aqui são os 
fatores de risco: etilismo, tabagismo, obesidade, 
uso de hormônio. Até o anticoncepcional 
também está relacionado ao câncer de mama. E 
usar alimentos protetores, comer muita salada, 
muita verdura, evitar o uso de alimentos muito 
gordurosos, isso também ajuda a prevenir o 
câncer de mama.  

Basicamente, é ter uma atividade física 
regular, alimentar-se bem e ter uma vida 
saudável, isso é fundamental para prevenir o 
câncer de mama. Aí você, além de se preocupar 
em fazer a mamografia para fazer o diagnóstico 
precoce, mas a sua chance de ter o câncer é 
menor. 

É isso. Obrigado! Se alguém quiser 
perguntar alguma coisa, será um prazer. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem, doutor Luiz Augusto. 
Eu falei sobre essa técnica aí, que é uma 

coisa muito interessante. Você que está em casa 
e não sabe, é uma técnica em que a paciente 
pode sair do centro cirúrgico com outra mama, 
não é isso? Tira um retalho, como se fosse um 
biquíni, uma parte despreza e a outra faz um 
túnel por baixo da musculatura com o pedículo, 
continua a circulação do sangue para não ter 
necrose, e pode reconstruir o mamilo com a 
metade do outro ou também fazer a cirurgia 
com a vulva, fazer a aréola, ou também através 
de... Como chama, que você falou? (Pausa) 
Tatuagem. 

Então, são cirurgias fantásticas, muito 
boas! 

O Dr. Emílio, que convidou o doutor Luiz 
Augusto, por favor. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Bom dia a todos. Eu quero, inicialmente, 
parabenizar o Luiz Augusto pela brilhante 
explanação. Foi bastante didático e isso que é 
importante, porque essa mensagem tem que 
passar para todos os que estão nos assistindo, 

para que as pessoas possam entender que é 
possível, sim, fazer a prevenção. E, para se fazer 
a prevenção, nós temos que ter alguns critérios. 
Isso foi colocado de uma maneira bem prática e 
bem didática para todas as pessoas que estão 
nos assistindo. 

Queria também fazer um comentário do 
ponto de vista epidemiológico. Eu gosto muito 
da epidemiologia. Dei aula de Medicina Social 
na Ufes sobre a importância da incidência e da 
prevalência. Você demonstrou muito bem a 
incidência tanto em nível de Brasil como em 
nível de Espírito Santo, e sabemos que a 
prevalência é o somatório da incidência com os 
casos que ainda estão.  

Então, a Medicina evoluiu muito, o 
tratamento do câncer de mama é uma das 
situações onde a gente percebe claramente a 
evolução, de tal maneira que, hoje, nós 
podemos, com o diagnóstico precoce, 
naturalmente, como foi muito bem colocado 
aqui, fazer uma cirurgia praticamente que não 
mutila nada. Tira o tumor, faz a radioterapia e o 
paciente é considerado curado.  

Mas tem pacientes que ficam ainda em 
tratamento. O uso do Tamoxifeno. Quem nunca 
ouviu falar no uso do Tamoxifeno? E esses 
casos, que não são considerados curados ainda 
porque estão em tratamento, associando aos 
casos novos, que todo ano nós já temos uma 
previsão, tanto do ponto de vista nacional, 
como do ponto de vista do estado, a gente 
percebe, então, a importância desse trabalho 
preventivo, desse trabalho educativo. Porque 
não é uma doença que não traga alterações na 
vida das pessoas e também tem um custo alto 
para a saúde pública conduzir.  

No momento em que temos os casos 
que temos que diagnosticar, é importante 
diagnosticar. Como foi dito aqui, a mamografia 
já nos mostra um tumor mesmo que inicial, é o 
nosso objetivo. Se não conseguiu fazer a 
prevenção primária, a gente fazer uma 
prevenção secundária no início, para que a 
gente possa ter um tratamento adequado. Mas, 
repetindo, a associação desses casos novos que 
já são previstos mais a prevalência dos que já 
existem no momento. Muito difícil, hoje, 
pacientes bem tratados irem a óbito em função 
dessa doença. Nós temos, hoje, muitas 
ferramentas para que a gente consiga conduzir 
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esses casos, e pacientes que ainda estão em 
tratamento se associam aos casos novos. Então, 
num determinado momento, nós vamos ter um 
quantitativo muito grande daqueles que estão 
se iniciando com a doença, sendo diagnosticado 
naquele momento, com aqueles que ainda têm 
a doença e estão em tratamento e ainda não 
são totalmente curados. 

Então, eu acho que é muito importante. 
Nós não podemos nos esquecer, estamos no 
mês de outubro, que é o mês rosa, onde se 
estimula a população de uma maneira geral a 
procurar orientação com relação a essa doença, 
mas eu digo para todos vocês, nós não temos 
um mês de Outubro Rosa, nós temos que ter um 
ano rosa. Porque, às vezes, as pessoas se 
motivam muito nesse mês de outubro em 
função da publicidade e se esquecem de que 
nós temos mais onze meses. E nós temos que 
estar atentos durante o ano todo para que a 
gente possa fazer um trabalho de qualidade, 
diminuindo a incidência e, com isso, evitando, 
diminuindo esses casos novos. E também com 
relação à prevalência, no momento em que a 
gente tem o tratamento adequado e as pessoas 
saem praticamente curadas. 

Então, é esse comentário que eu queria 
fazer e, mais uma vez, parabenizar o doutor Luiz 
Augusto, parabenizar o Santa Rita, a Afecc e 
todos os hospitais que fazem um trabalho de 
excelência com relação à prevenção e ao 
tratamento dessa doença que aflige muitas 
pessoas. 

Muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Doutor Hudson. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Bom dia a 
todos. Cumprimentar o presidente da Comissão 
de Saúde, o Doutor Hércules, o Dr. Emílio e o 
doutor Luiz Augusto e o parabenizar pela 
brilhante apresentação.  

A gente sabe que é um problema de 
saúde pública e o grande problema, Luiz 
Augusto, é que, às vezes, o paciente tem o 
problema e até chegar ao profissional é 
demorado. Ligam para nós, às vezes, 
profissionais de saúde, ligam para você, ligam 
direto, e a gente tem um sistema que ainda não 
está implantado e que não funciona. Então, 
demora o diagnóstico.  

Então, para os pacientes, foi falado 
assim, às vezes, até numa fase bem avançada, 
como o slide que você mostrou ali, uma 
paciente com uma lesão grande e que foi feita a 
mastectomia, que se diagnosticado 
precocemente, então, a chance de cura é muito 
grande. Quanto mais precocemente, a chance é 
grande. 

Qualquer um, vou falar com você, 
qualquer um, mesmo nós, acho que nós, 
profissionais médicos, é pior até, receber um 
diagnóstico que tem câncer todo mundo 
assusta. Isso é normal, então, o apoio familiar é 
muito importante. A gente sabe que as pessoas 
que sofrem com aquela ansiedade, a gente 
diminui a célula de defesa e isso já está até 
provado cientificamente. Às vezes passa até 
para a criança quando está acompanhando. 

A gente precisa trabalhar também a 
cabeça. Então, só lembrando: ontem teve uma 
palestra na Aebes, que promoveu, na UVV - 
muita gente - parabenizar a Aebes: Inovação 
Digital: Transformando a Saúde. Esse é o 
caminho! Hoje nós estamos no tempo do século 
passado ainda; é no papel entregue a um 
funcionário ali, que deixa perdido, não sabe ler e 
às vezes perde a oportunidade de tratar. 

Então, o custo às vezes pode ser caro, 
mas vai ser benéfico para a população. Então, 
esse Governo, com o gestor novo na saúde, tá 
pensando muito na parte digital para chegar 
para vocês mais rápido, porque é muito ruim, 
Dr. Emílio, um profissional com especialidade, 
igual ao doutor Luiz Augusto, que está lá no 
Santa Rita, chega lá, não é um problema que era 
para ele, então, ocupou o espaço de um 
paciente que realmente precisava. 

Hoje com a inovação digital você pode: 
olha, esse paciente tem pressa. Pode vir! E você 
selecionar. Então, a gente precisa evoluir para 
esse caminho, senão a gente vai ficar para trás. 
Parabéns pela brilhante apresentação mais uma 
vez.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Dr. Emílio quer fazer uma 
complementação. 

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

Doutor Hércules, é só uma complementação.  
Luiz Augusto, a gente tem, como o 

doutor Hudson falou muito bem, ainda uma 
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distorção na rede, de tal maneira que nós não 
conseguimos oferecer serviços para todos que 
precisam. E isso nós identificamos mais até no 
Outubro Rosa, porque muitas campanhas são 
feitas, apresentações. Foi feita aquela 
apresentação no próprio Palácio e as pessoas 
acham que elas vão chegar e vão ser atendidas 
na mesma hora, porque é uma campanha e o 
sistema não suporta. 

 Então, evidentemente, nós precisamos 
melhorar, sim, o acesso das pessoas aos 
especialistas. Estamos muito otimistas, porque 
esse secretário, que é um secretário que está 
saindo da zona de conforto, ele quer trazer 
coisas novas com inovação e tudo. Ele prioriza a 
atenção primária, que é muito importante, mas 
nós temos que ter uma atenção primária boa e 
qualificada, porque aquele negócio de au, au, 
au, au não vai funcionar e não funciona no 
mundo inteiro. Então, nesse projeto novo de 
qualificação da atenção primária com médicos 
consultores das diferentes especialidades num 
território, vamos dizer assim, de cinquenta mil 
pessoas, a indicação vai ser melhor. Vai ser feito 
com mais qualidade, porque o indivíduo pode 
fazer uma mamografia até, mas não tem quem 
interpreta, não sabe como que vai olhar, não 
sabe se está de bom padrão. 

No momento que ele tem um contato 
direto com médico-consultor, aí já é um médico 
especialista e esse especialista vai encaminhar o 
paciente que necessita, para o serviço já com 
orientação de um especialista, evitando aquilo 
que o doutor Hudson falou.  

Estamos otimistas com essa gestão. 
Lógico que esperamos resultados, mas achamos 
que as iniciativas têm sido muito boas. E esta 
Assembleia, a Comissão de Saúde, sob a 
presidência do Doutor Hércules, a Assembleia 
de uma maneira geral, tem dado todas as 
condições. 

Todos os projetos de lei que passaram 
por aqui, nós conversamos, nós discutimos, mas 
eles foram aprovados dando ao secretário, com 
o apoio do nosso governador Renato 
Casagrande, condições de implantar 
modificações substanciais na área da saúde 
pública de uma maneira geral. Aí a gente 
entende que nós vamos ter condições de 
atender melhor e com qualidade todas as 
pessoas que necessitam. 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Luíz Augusto, eu vou fazer alguma fala 
aqui até para provocar. Eu sou ginecologista, 
não tenho a experiência que você tem, porque 
você é especialista, mas na minha prática a 
gente vê o seguinte: primeiro o exame do 
paciente. Vem uma alteração na mama, o 
primeiro exame que ela vai fazer é a 
ultrassonografia. Isso é uma prática totalmente 
inadequada se ela já apresenta, principalmente, 
se ela já apresenta algum sinal, sintoma ou 
algum nódulo.  

O autoexame é um exame que 
naturalmente tem seu valor, mas a paciente 
mesmo notar que tem uma alteração, só se for 
uma alteração de maior monta, porque se for o 
início, não vai também detectar nada. 

Na rotina da minha associação, eu peço à 
paciente de quarenta anos a mamografia. Mas 
deparo sempre com esse fato de que ela já vem 
trazendo uma ultrassonografia. Gastou dinheiro 
à toa. Porque salvo melhor juízo e a sua 
especialidade, o raio-x ainda é o melhor. A não 
ser exame mais sofisticado, que é ressonância. 
Mas por que o raio-x? Porque o raio-x não 
atravessa um carocinho de arroz, é o raio-x, é a 
mamografia.  

Então a gente tem que aconselhar. Eu 
peço com quarenta anos, rotina quarenta anos. 
Talvez por excesso de zelo, porque eu tive uma 
sobrinha que morreu com câncer de mama, com 
trinta e dois anos, naturalmente fora da faixa de 
risco, que é de quarenta a cinquenta anos, ou de 
cinquenta anos, que é o pico, não é isso? 
Cinquenta anos é o pico em que a mulher 
poderá ter câncer. 

 
O SR. LUIZ AUGUSTO FAGUNDES FILHO - 

Quanto maior a idade, maior 
epidemiologicamente, mais câncer ela tem. 
Cinquenta anos geralmente é o corte para fazer 
mamografia. É quando ocorre a mudança na 
mama, da textura da mama para mamografia. 
Mas quanto mais quarenta, cinquenta mais 
incidentes; sessenta mais; setenta mais; oitenta 
mais; e, assim, sucessivamente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Qualquer tipo de câncer, quanto mais 
se vive, câncer de próstata, por exemplo, você 
tem que fazer exame. Novembro Azul vem aí, 
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faz o exame de prevenção de câncer de 
próstata. Eu faço todo ano no mês do meu 
aniversário. E falo assim: Eu vou me dar um 
presente. É a prevenção. É não ficar doente. 

Então, mamografia dói? Dói, mas o 
câncer dói muito mais. É preciso que a mulher 
tenha essa consciência. 

 Tem uma moça, eu participei; tenho 
acompanhado muito esses casos, tem uma 
moça, chama-se Rosilda, ela é cadeirante e tinha 
muita dificuldade de fazer mamografia.  

A luta da Rosilda, inclusive, lá em Vila 
Velha, nós conseguimos um adaptador para 
mulher usuária de cadeira de roda fazer a 
mamografia e o anão também. Mas é preciso 
que a rede toda tenha isso. 

Eu já fiz ofício nesse sentido para todos 
os secretários de saúde fazer isso. Pois não, 
pode falar. 

 
O SR. LUIZ AUGUSTO FAGUNDES FILHO - 

Eu participei, inclusive, aqui na Assembleia, de 
uma... Acho que foi com a Rosilda, e eu fui com 
as cadeirantes, com a presidente da Associação 
dos Cadeirantes, fomos visitar os hospitais do 
estado. Eu sou funcionário público licenciado da 
Secretaria de Saúde, inclusive com ofício do 
senhor. E a gente foi com elas para ver a 
acessibilidade das máquinas de mamografias 
contratualizadas para o estado.  

A gente convidou, chamou os 
prestadores, na época foi o Santa Rita e o 
Hospital Evangélico de Vila Velha. A gente foi lá 
conhecer os aparelhos, e viu o local onde faz 
mamografia, porque é realmente espantoso, 
como é difícil o acesso da paciente cadeirante 
para todo o sistema. Então não é só a 
mamografia, é o banheiro que tem que ser 
adequado, é o elevador, é uma escada que não 
tem corrimão. E, para nossa surpresa, esses dois 
locais onde a gente foi tinha acessibilidade 
adequada. 

O que foi ruim, lá no hospital Santa Rita, 
foi que os carros e as ambulâncias estavam 
parando em cima da calçada. Então, a 
cadeirante teve que entrar na rua para 
atravessar, para ter acesso à porta de entrada 
do hospital, por desrespeito da própria 
população, que não tem noção de que acha 
que: Ah! Estou com paciente e tudo mais, sobe 
na calçada, e aí na hora em que ela foi, ela caiu 

no chão, caiu da cadeira e se machucou, se 
ralou. Foi um momento, assim, muito difícil para 
eu entender e vivenciar isso de forma mais 
difícil.  

Mas foi importante, também, porque a 
mamografia não é só no estado, nos municípios 
também tem muitas monografias e, tem que se 
preocupar com o acesso dessas mulheres. 
Porque as mulheres cadeirantes, também, 
precisam ter acesso à mamografia. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Nós temos agora outra luta também 
para a mulher cadeirante fazer preventivo de 
câncer de colo de útero, que é uma dificuldade 
muito grande. Tem que ter uma mesa especial. 
O colega que vai colher o material também tem 
que ter um banco especial. Essas mulheres não 
estão fazendo preventivo de câncer de colo de 
útero. É preciso que a gente faça isso. Então, lá 
na Glória, eu falei para um público cadeirante, 
semana passada, sobre isso.  

A Rosilda que você está falando ela é 
batalhadora nesse mister. 
 Estivemos também sábado, no Jockey 
Club de Vila Velha, num movimento muito 
interessante, foi uma competição. Nessa 
competição o pessoal do Santa Rita foi falar 
também sobre a questão do câncer, do 
Outubro. Outubro agora já mudou, não é 
Outubro só Rosa, é outubro de todas as cores; é 
o que tem feito essa campanha.  

E domingo, em Camburi, fizemos uma 
caminhada, eu também participei e bastante 
gente. Dona Telma que não foi porque está com 
a saúde bastante abalada, mas a diretoria foi. E 
nós estivemos lá também. Importante.  

Eu queria lembrar também, aliás, quero 
lembrar a você que está em casa, no mês que 
vem começará o Novembro Azul.  

Você sabe, Luiz Augusto, no Outubro a 
mulherada bota Camburi cor-de-rosa. E os 
homens eu não estou conseguindo até agora. Já 
tentei fazer com que a Sociedade de Urologia 
faça algum movimento.  

Teve um ano que eu até comprei uma 
bicicleta para ser sorteada no final da 
caminhada, mas mesmo assim foram meia dúzia 
de gatos-pingados. As mulheres não, as 
mulheres são mais caprichosas, têm muito mais 
cuidados com a saúde do que nós homens. 
Então, eu quero fazer esse registro.  
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Dr. Emílio, quer fazer mais alguma 
consideração?  

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

um esclarecimento. Essas máquinas de 
mamografias modernas já estão preparadas 
para atender pacientes cadeirantes, ou elas 
precisam de uma adaptação?  

 
O SR. LUIZ AUGUSTO FAGUNDES FILHO - 

Elas são preparadas. Elas descem até o nível em 
que as mulheres cadeirantes conseguem fazer 
sentadas na cadeira, então, não tem problema; 
o problema é a localização, às vezes, eles 
colocam a máquina num local onde o cadeirante 
não tem acesso, a porta não é adequada, tem 
uma escada para subir para ter acesso ao local.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - A 

gente percebe que temos que esclarecer isso, 
que às vezes o problema não é a máquina, essas 
máquinas modernas estão preparadas; o 
problema é o acesso que, às vezes, a pessoa não 
consegue chegar.  

Essa é a preocupação que o nosso 
presidente, Doutor Hércules, sempre tem com 
pessoas deficientes e que têm algum problema. 
Para que a gente possa entender que eles são 
diferenciados com relação ao acesso e que isso 
é um direito que eles têm, e que nós temos que 
forçar nossos órgãos públicos para dotar essas 
instituições de condições para que as pessoas 
possam ter o acesso necessário para cuidarem 
da sua saúde.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Falando sobre isso, quero lembrar que 
eu fiz uma representação ao Ministério Público 
Estadual e Federal e ao Tribunal de Contas sobre 
a falta de acessibilidade e a falta de inclusão.  

Com relação ao Tribunal de Contas, eu 
peço para que as contas dos gestores cujos 
prédios não têm acessibilidade sejam rejeitadas. 
Isso está em andamento no Tribunal de Contas.  

É o que Dr. Emílio falou, às vezes tem o 
aparelho, mas não tem como a pessoa chegar lá. 
Então, na verdade, é preciso que tenha a 
inclusão. Isso não é nenhum favor, está na Lei 
n.º 13.146, de 2015, que fala sobre o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência que, infelizmente, 
não é totalmente completo.  

Pois não!  
 
O SR. LUIZ AUGUSTO FAGUNDES FILHO - 

Só falar sobre mamografia aos quarenta anos, 
que você citou, que é um tema muito 
controverso. Não estou falando que as mulheres 
com quarenta a cinquenta anos não devem 
fazer mamografia, não é isso.  

É que, de forma epidemiológica, quando 
você faz um programa de rastreio, mamografia 
em todas as mulheres, como economia, é 
melhor usar o recurso onde é melhor utilizado; 
por isso que as mulheres de cinquenta a 
sessenta e nove anos, todas elas, 
independentemente de exame físico ou de 
qualquer coisa devem procurar a unidade de 
saúde para ser realizada a mamografia.  

As mulheres entre quarenta e cinquenta 
anos procura o profissional de saúde, e aí ele a 
orienta dos riscos e dos benefícios e se aquela 
mama é adequada para fazer mamografia, se 
deve fazer uma complementação com 
ultrassom. Se a mama é muito densa, você faz a 
mamografia e complementa com ultrassom e aí, 
sim, o ultrassom tem um papel importante, que 
é na complementação para ver a mamografia.  

Então, não é para todas as mulheres, são 
para algumas mulheres que vão ser mais 
beneficiadas, outras não. Às vezes a mulher tem 
uma mama muito densa, faz a mamografia com 
quarenta anos e fala: Para você talvez não seja 
tão importante a mamografia, vem aqui que 
vamos examinar todo ano e tudo mais, daqui a 
uns dois, três anos a gente pode repetir para ver 
novamente, se sua mama continuação densa. Eu 
acho que aí o caso tem que ser mais 
individualizado, por isso, essa recomendação do 
Ministério da Saúde.  

Mas o problema é que a discussão não 
foi tida com a sociedade, acho que veio goela 
abaixo essa recomendação do Ministério da 
Saúde. Houve esse embate com a sociedade, 
com as associações médicas. Acho que se essa 
discussão fosse mais ampla, poderia ter sido 
menos traumático para a sociedade ter essas 
duas informações, que é tão difícil no Outubro 
Rosa. Dependendo de quem está falando ou de 
quem que está ouvindo, você faz com quarenta, 
cinquenta. Às vezes vem um palestrante falar e 
fala que tem que fazer com quarenta anos. Essa 
mulher procura uma unidade de saúde e não 
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consegue ter acesso à mamografia, cria muito 
estresse, ela acha que está desassistida, acaba-
se gerando um estresse desnecessário numa 
situação que deveria trazer conforto para as 
mulheres. Nós estamos aqui falando que elas 
têm que fazer mamografia. Se ela procura a 
unidade de saúde dela e não consegue acesso à 
mamografia, pensa aí o desconforto e como ela 
vai se sentir desassistida.  

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Lembrando, ainda, que conforme você 
falou, a ultrassonografia complementa a 
mamografia. 

Doutor Hudson quer falar alguma coisa 
mais? 

 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Sim.  
Essa discussão, a grande vantagem é que 

nós temos um canal de comunicações que vai 
para todo o estado Espírito Santo e alguns 
estados vizinhos.  

Estava passando aqui um slide sobre 
autismo. Vou voltar, é um minuto a discussão. 
São por exemplo, aqui é custo. Existe um mito, 
foi só um estudo, que muitas pessoas deixam de 
vacinar seus filhos contra a poliomielite. Isso foi 
um desserviço muito grande que se prestou à 
população. Aquilo lá foi um estudo que foi falho 
- foi comprovado que foi falho -, e deixaram de 
vacinar contra a poliomielite. Por exemplo, hoje 
o Brasil já perdeu a segurança em sarampo. A 
poliomielite, coisa simples.  

Se for para falar do Governo do Estado 
anterior, fez um belo trabalho de uma boa 
cobertura vacinal, que era noventa e cinco. O 
Espírito Santo está aí entre os três estados que 
têm uma boa cobertura vacinal, mas muitas 
pessoas deixaram de vacinar seus filhos. Isso é 
um mito que não existe. As mães, todos têm 
que levar seus filhos para vacinar. Ah, só 
fazendo a higiene das mãos. Colocaram isso 
também. E importante para prevenir algumas 
doenças, mas isso também é mito. Ah, síndrome 
da morte súbita infantil. Teve um caso que foi 
publicado e aí a imprensa, que faz, a maioria das 
vezes, desculpa, publica um caso desse. Então, 
foi coincidência, não foi comprovado. Fez um 
grande barulho. Muitas pessoas deixaram de 
dar vacina para os filhos, a VIP, injetável, que faz 

com quinze meses e quatro anos. A VIP é com 
dois, quatro e seis meses, a via oral. Não é isso, 
Emílio? Emílio, que é professor de 
epidemiologia. Dois, quatro, seis meses. Com 
quinze meses e com quatro anos você faz a 
gotinha. 

Então, as mães podem continuar: Ah, 
tem mercúrio. Mas, é mercúrio na vacina que é 
conservante. Também pode dar autismo. Então, 
tudo mito. Isso é coisa que o estado tem. O 
estado Espírito Santo, as pessoas não devem 
deixar de procurar. E isso é uma coisa muito 
cara. Para um grande gestor, por exemplo, se 
descobre cedo, é mais econômico. Porque a 
poliomielite, a única forma de prevenir é o quê? 
Através da vacinação. Se pegou, não tem jeito. 
Você tem aquela forma branda e a forma 
paralisante. 

Tem países que você... Por exemplo, no 
Paquistão e no Afeganistão, ainda existe essa 
doença, existe a poliomielite. Então, uma pessoa 
somente infectada, não necessariamente 
doente, vem de lá com febre, veio para cá. Tem 
municípios do Brasil que menos de cinquenta 
por cento você tem a cobertura. Existe um 
município que tem 0.92 - é na Paraíba. Então, 
olha o risco. Pega um lugar desse que não tenha 
prevenção, pode vir voltar a ter. Então, orientar 
a população. 

O Governo do Estado fez bem-feito e 
essa gestão continua fazendo bem-feito. 
Prevenção. Então só por ser um canal de 
comunicação, a importância aqui é sobre mama, 
mas a gente tem que falar sobre a poliomielite. 
Orientar as mães que continuem vacinando seus 
filhos. Porque a forma mais segura para evitar a 
poliomielite se chama vacinação. Está certo? 

Obrigado pela disponibilidade! 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Queremos agradecer a palestra, a aula 
que doutor Luiz Augusto nos deu, muito 
importante.  

Quero, também, convidar todos, você 
que está em casa, especialmente, dia 30 agora, 
amanhã, portanto, às 15h, nós teremos uma 
discussão, audiência pública também, para 
debater a integração do Sistema Transcol e o 
fim da concessão do Passe Livre Municipal para 
as pessoas vivendo com HIV/Aids. Teremos 
audiência pública, também, dia 2 de dezembro, 
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para debater o atendimento às pessoas com 
HIV/Aids, também no Espírito Santo. Isso será às 
19h no auditório Augusto Ruschi, aqui do lado. 
Também nós teremos audiência pública: A 
situação do fornecimento de cadeiras de rodas 
pelo SUS no estado, que vai ser realizado dia 3 
de dezembro, terça-feira. A outra na segunda-
feira, esta na terça-feira, aqui no plenário Dirceu 
Cardoso. Na terça-feira, então, às 19h. 
 Muito obrigado. 
 Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada nossa reunião extraordinária, 
convidando todos para a próxima ordinária, que 
será aqui mesmo, nove da manhã. 
 Bom dia e obrigado a todos, 
especialmente ao doutor Luiz Augusto Fagundes 
Filho. Parabéns pela aula que deu para nós e 
também para quem está em casa! 
 
  (Encerra-se a reunião às 
9h25min) 
 
 

 
QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

SOLENE, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2019. 

 
  ÀS DEZENOVE HORAS E DEZ MINUTOS, 
O SENHOR DEPUTADO SERGIO MAJESKI OCUPA 
A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Senhoras e senhores, 
senhor deputado proponente desta sessão 
solene, Sergio Majeski, telespectadores da TV 
Assembleia, boa noite. É com satisfação que a 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo recebe todos para a sessão solene em 
homenagem aos vinte anos do Instituto João 
XXIII.  

É convidado a compor a Mesa de honra o 
senhor deputado proponente, Sergio Majeski. 
Também convidada a mãe do senhor José 
Osvaldo Bergi, idealizador do Instituto João 
XXIII, senhora Maria Tereza Marques Bergi. 
Também convidado a presidente do Instituto 
João XXIII, Adriana Giuberti Bergi. Também 
convidado o filho do idealizador do Instituto, 
senhor José Osvaldo Bergi, Robson Giuberti 

Bergi. Também convidado o superintendente do 
Instituto João XXIII, Jessé Moura Marques. 
(Palmas)  
 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados)  

 
Esta sessão está sendo transmitida ao 

vivo pela TV Assembleia pelos canais abertos e 
digitais, YouTube e Facebook. As fotos deste 
evento estarão disponíveis amanhã no site da 
Assembleia Legislativa, que, com satisfação, 
recebe todos para a sessão solene em 
homenagem aos vinte anos do Instituto João 
XXIII.  

Podemos nos sentar! 
A partir deste momento o proponente, 

deputado Sergio Majeski, procederá à abertura 
desta sessão solene conforme é regimental.   
  

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI - 
PSB) - Boa noite a todas e a todos! 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e procederei à leitura de um 
versículo da Bíblia. Todos em posição de 
respeito, por favor! 

 
 (O senhor deputado Sergio 

Majeski lê Salmos, 23:6) 
 

Considero lida e aprovada a ata da 
sessão anterior.  

Informo aos senhores deputados e aos 
demais presentes que esta sessão é solene, em 
homenagem aos vinte anos do Instituto João 
XXIII, 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. 

  

(São executados o Hino Nacional 
e o Hino do Espírito Santo) 

 

Neste momento, teremos a 
apresentação de duas músicas com o grupo de 
violinistas do Instituto Joao XXIII. 

 

(Os músicos se 
apresentam) 

Identificador: 340034003300310031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 31 de outubro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 173 

 

Nossos agradecimentos ao grupo de 
violinistas do Instituto João XXIII. 
 Fará uso da palavra o proponente desta 
sessão solene, senhor deputado Sergio Majeski.  
  
 O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI - 
PSB) - Meus cumprimentos a todos e a todas 
que estão aqui esta noite. Cumprimento os 
componentes da Mesa, ilustres representantes 
desse instituto tão importante.  
 Nós vivemos numa época, não só no 
Brasil, mas em escala global, nós vivemos um 
período - não sei se compartilhado por uma 
parte dos senhores, pelo menos - que parece 
uma época de muita desesperança, que parece 
que as coisas estão dando errado em tudo 
quanto é lugar e que a gente não está 
conseguindo ver uma luz no fim do túnel. E é 
sentimento ruim, porque temos que ter um 
esforço muito grande para não fazer um 
discurso desanimador. E, às vezes, fazemos. E, 
às vezes, fazemos. E a esperança tem que ser 
maior do que isso.  

Quando a gente olha a história da 
humanidade, ela tem períodos difíceis, 
complicados. E provavelmente, outros que já 
viveram aqui ou em outros países, viveram 
momentos mais complicados do que esse que 
nós estamos vivendo, e conseguiram superar 
isso. 

Exemplos não faltam. Aquilo que 
aconteceu na Europa, aquilo que aconteceu no 
Japão, e como esses países se reconstruíram, 
como atravessaram momentos complicados. E 
nós atravessaremos também, com certeza, e 
tempos melhores virão. Não podemos é cair no 
desânimo. 

E quando a gente tem um instituto - e eu 
falava sobre isso hoje à tarde com uma pessoa - 
como o Instituto João XXIII, e existem outros 
que fazem trabalhos como esse, é bom que a 
sociedade veja o trabalho que faz esse instituto. 
Eu não o conhecia também, até bem pouco 
tempo também não o conhecia. Tive o prazer de 
ir lá visitar e conhecer o trabalho que é feito 
pelo instituto e a sua história, que é uma 
história muito bacana, de pessoas que, com um 
desprendimento muito grande, criaram um 
instituto como esse e que oportunizam crianças 
e jovens a ter acesso à música, por exemplo. Se 
imaginarmos quantas crianças vivem em áreas 

mais periféricas e têm acesso, um dia, a ver um 
violino, quanto mais aprender a tocar um 
violoncelo ou outras atividades que ali são 
propostas. 

Então, é um instituto que, para além do 
trabalho que executa, nos dá esperança, é um 
instituto que fortalece a ideia de que há muito 
mais coisas boas na sociedade do que a gente 
imagina. É que a gente, às vezes, 
superdimensiona o negativo, o ruim. 

Então, homenagear esse instituto hoje - 
não só pelo trabalho que vocês realizam ali e a 
sua história tão bela que a sociedade capixaba 
precisa conhecer -, em um momento como esse 
que a gente vive, essas histórias de instituições 
como essa precisam ser fortalecidas e 
propagadas de tal forma que isso ajude a 
fortalecer, também, o nosso sentimento de 
esperança no ser humano, porque é isso que 
está faltando um pouquinho. 

Não sei se diante de tantas coisas que 
ocorrem, começamos a desacreditar muito no 
Estado e em suas instituições e, por tabela, 
estamos também começando a desacreditar no 
próprio ser humano, no próprio semelhante. E 
isso é ruim. 

Então, homenagear, hoje, o Instituto 
João XXIII - e aqui com a presença da Adriana 
Giuberti, de Jessé Moura Marques, da Karyne 
Fontes e da mãe do fundador dessa instituição - 
é um momento único. E é muito bom que a 
gente esteja propondo. 

Políticos, normalmente, de forma 
tradicional, gostam muito de fazer homenagens, 
gostam muito de fazer eventos e cerimônias. 
Mas não sou muito dado a isso. Confesso que 
não é uma coisa que faz muito parte da minha 
tradição. Só me envolvo em questões assim, 
quando acho que realmente é algo que vale 
muito à pena e que isso, de alguma forma, é 
benéfico para a sociedade. Por isso me propus a 
fazer, a propor esta solenidade hoje, porque 
acho que o Instituto João XXIII é merecedor, 
sim, dessa homenagem. E, mais do que isso, que 
a gente possa, através desse evento, ajudar a 
propagar o trabalho tão sério e tão belo que 
vocês fazem lá; e uma história tão bonita de 
como é que esse instituto começou, como é que 
se deu a sua fundação. 

Agradeço a oportunidade de estar sendo 
eu o proponente desta homenagem e coloco o 
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meu mandato, o meu gabinete, para auxiliar 
naquilo que estiver dentro das nossas 
possibilidades, obviamente, conforme já tinha 
dito quando estive lá na sede da instituição de 
vocês. 

Então, gostaria de parabenizar os 
fundadores dessa instituição e todos aqueles 
que dedicam o seu tempo e o seu trabalho e 
parte da sua vida por causa tão nobre. 

Parabéns a todos e que tenhamos uma 
boa noite. 

Obrigado. 
 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Fará uso da palavra, em 
nome do Instituto João XXIII, Adriana Giuberti 
Bergi. 

 
A SR.ª ADRIANA GIUBERTI BERGI - Boa 

noite a todos e a todas. 
É com muita alegria, um pouquinho de 

nervosismo e muita gratidão que estou aqui 
representando o Instituto João XXIII nesses vinte 
anos. E começo agradecendo ao deputado 
Sergio Majeski por esta oportunidade, por ter 
quebrado, então, essa... Como ele falou, ele não 
costuma fazer esse tipo de homenagem. Mas 
que bom que está fazendo. E agradecemos, 
porque a gente tem muita gente para 
agradecer. 

A gente só conseguiu chegar nesses vinte 
anos porque muita gente participou, muita 
gente passou pelo instituto.  

Para quem ainda não nos conhece, o 
instituto é um serviço de convivência, de 
fortalecimento de vínculos. Estamos ligados à 
assistência social. A gente atende 
prioritariamente crianças de sete a dezessete 
anos e também suas famílias. E a gente faz esse 
serviço no contraturno escolar, através de 
grupos de convívio e também de oficinas. A 
gente acredita muito na transformação através 
da arte e do esporte. Então, a gente tem 
diversas oficinas, como o violino, que vocês 
assistiram aqui, puderam ter um pouquinho do 
gostinho do que a gente faz. A gente tem viola 
clássica, a gente tem coral, violão, violoncelo. 
Na área de esporte a gente tem o judô, a gente 
tem outras oficinas de desenvolvimento 
humano, como meditação, arteterapia, oficina 
de dedo verde, que a gente está em contato 

com a natureza. Então, tudo isso para a gente 
transformar as crianças e adolescentes para 
serem verdadeiros cidadãos. 

A gente não está lá para formar músicos 
e esportistas, mas, sim, para estar passando os 
nossos valores de respeito, cooperação, 
gentileza, protagonismo, através das 
intervenções. Mas, nesse meio tempo, muitas 
pessoas se destacam, muitas crianças e 
adolescentes, como vocês viram aqui as 
meninas do violino. Realmente são destaques. 
Muitas delas já estão na Faculdade de Música 
do Espírito Santo, Fames. A gente tem, na área 
de esporte, também, destaques que vocês vão 
ver aqui, pessoas que já participaram de 
campeonatos estaduais, brasileiros, e 
conquistaram medalhas. Então, a gente faz um 
trabalho bem completo. Este ano a gente está 
atendendo cento e oitenta crianças e 
adolescentes, e nesses vinte anos a gente já 
atendeu mais de três mil. 

Como tudo isso começou? Isso começou, 
acho que há muito e muito tempo, porque 
através de exemplos a gente vai aprendendo e 
crescendo. Acho que está no DNA da nossa 
família a questão da bondade, da solidariedade. 
Minha avó está aqui presente, mãe do meu pai, 
e naquela época não existia terceiro setor, não 
existiam organizações sociais, mas ela sempre 
estava preocupada com o próximo, com os 
vizinhos. Ela se tornou parteira para ajudar as 
pessoas que precisavam e não tinham como. Ela 
adotou dois filhos, além dos oito que teve, 
biológicos, porque viu que tinham crianças ali 
que precisavam. Então, já está no nosso DNA. 

Com isso, vieram os meus pais, e a gente 
sempre estava envolvido em causas sociais. 
Lembro-me, criancinha, eu, meu irmão que está 
aqui, minha irmã que mora no exterior e por 
isso não está aqui, da gente visitando 
instituições, fazendo festas para orfanatos, para 
lugares até com pessoas com deficiências 
mentais.  Às vezes, a gente, criança, ficava até 
meio assustado, mas depois estava todo mundo 
interagindo, a gente tinha esse contato com 
todos e aprendia o respeito, a colaboração, 
como é bom fazer um mundo inclusivo, um 
mundo onde todos fazem parte. 

Daí meus pais foram crescendo esse 
sonho e fundaram o Instituto João XXIII. Meu pai 
é um apaixonado por música também e criou 
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um pequeno coral, contratou um maestro, que 
infelizmente não conseguimos localizá-lo para 
estar presente e receber essa homenagem, mas 
coloco aqui a homenagem ao maestro Lino 
Severino Ramos Lopes. Ele foi o primeiro 
maestro, nosso primeiro funcionário. Com um 
grupo de dez crianças, no meio da praça, 
começou um pequeno coral. Esse pequeno coral 
se apresentou e a gente viu, constatou, 
realmente, o poder da música, o poder de 
transformação. Essas crianças foram se 
transformando e, a partir daí, foram somando 
novas crianças, outros educadores, e aí foi 
crescendo. A gente tinha uma sede no bairro 
Itararé, essa sede depois foi desapropriada, e 
hoje a gente está, então, em Consolação. Aí a 
gente já teve diversas atividades de teatro, 
dança e continuamos sempre trocando essas 
oficinas.  

E, aqui, vocês vão ver, infelizmente a 
gente não pôde trazer todo mundo, mas a gente 
trouxe um pouquinho de representatividade, a 
gente trouxe alguns educandos e ex-educandos 
que se destacam.  

Vocês vão notar como que o trabalho 
transforma, como que acreditar no ser humano 
transforma. E isso que o deputado falou 
também, que em um mundo tão desacreditado, 
no Instituto a gente acredita em cada um, todo 
mundo tem o seu potencial, só precisa ser 
revelado.  

E, lá, a gente diz que sonhar é possível. E 
a gente realmente faz com que as crianças, 
mesmo aquelas que já não sonham mais, que 
elas voltem a sonhar e, principalmente, que elas 
acreditem no sonho. E a gente dá esse suporte 
para que elas alcancem esse sonho, a gente 
consegue mostrar novos caminhos, novas 
oportunidades. 

A gente vai ter aqui representados 
alguns voluntários. Eles são a extensão dos 
nossos braços e pernas, que nos ajudam. A 
gente vai ter também alguns representantes da 
nossa equipe, tanto da equipe atual quanto ex-
colaboradores nossos. E eu posso dizer e digo 
sempre: desde o primeiro momento que eu 
assumi há sete anos, após o falecimento do meu 
pai, que o nosso ponto forte é a nossa equipe. 
Nossa equipe sempre foi uma estrutura e a base 
forte, é o que nos sustenta realmente. E a gente 
tem também alguns apoiadores, que também 

fazem parte da estrutura e tornam o trabalho 
possível.  

Então, eu concluo com uma frase: que, 
se a única oração que você puder dizer em toda 
sua vida for muito obrigada, será o bastante. 
Então, eu concluo com muita gratidão. É com 
muita gratidão que eu estou aqui e estou vendo 
cada um de vocês que estão aqui representando 
as mais de três mil crianças que já foram 
atendidas, suas famílias e todas as famílias de 
voluntários, da equipe, dos apoiadores, dos 
fundadores. Muito obrigada.  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Fará uso da palavra, em 
nome dos agraciados, Bertilho Vinícius dos 
Santos Machado. 

 
O SR. BERTILHO VINÍCIUS DOS SANTOS 

MACHADO - Boa noite. Meu nome é Bertilho, 
tenho dezoito anos, sou fruto do Instituto João 
XXIII. Eu vou falar um pouco da minha história 
no João XXIII. Entrei no João XXIII há dez anos, 
eu tinha oito anos de idade, e ele ainda era 
numa igreja católica ali, no Bairro Consolação. 
Não tinha muita oficina ainda no Instituto João 
XXIII; tinha teatro, musicalização e coral.  

Eu confesso que eu não era muito fácil 
de lidar, porém, da realidade de onde eu vim, o 
Instituto mudou muito minha vida na questão 
de pessoa. Muitos amigos meus, que também 
faziam o Instituto João XXIII, hoje não podem 
estar comigo, estão em outra vida.  

Uma realidade também que eu não tinha 
de poder viajar, que eu encontrei no Instituto 
através do judô, eu tive. Eu tive paz também 
dentro do judô. Sensei Moacyr, que foi como um 
pai para mim desde pequeno, me acolheu. 
Amigos, que até hoje também estão comigo. 
Hoje eu sou faixa marrom de judô, me 
chamaram para dar aula em uma academia na 
Serra. 

E estamos aí, eu não sei muito o que 
falar. O que eu posso falar? 

Com quatorze anos de idade, eu fiz a 
minha primeira viagem de avião, era legal 
demais! Foi a primeira vez que eu viajei de avião 
e o Instituto pôde me proporcionar isso.  

Fui custeado nesse campeonato 
brasileiro, fui para outros campeonatos 
nacionais, conheci também lutadores olímpicos 
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como a Rafaela Silva, como Victor Penalber, 
Sarah Menezes, pude treinar com eles no CT e 
esse sou eu. Se não fosse o Instituto João XXIII, 
hoje, ter me proporcionado isso, acho que eu 
não sei se, talvez, estaria fazendo judô hoje; e 
não sei se eu teria esse pessoal que até hoje, 
quando eu passo lá na frente, me chama.   

Fui educando, fiquei dando aula um 
tempo no Instituto João XXIII, para o meu 
sensei, que precisou se ausentar. Hoje eu estou 
seguindo carreira, voltei ao meu trabalho. E 
quero agradecer ao deputado por estar 
apoiando. E queria dizer também para o pessoal 
da antiga, também que estão aqui, é bom rever 
vocês! Obrigado. 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, o senhor 
deputado proponente, Sergio Majeski, fará 
entrega de uma placa alusiva aos 20 Anos do 
Instituto e à medalha de mérito Mário Gurgel. 

São convidadas para recebê-las Maria 
Tereza Marques Bergi e Adriana Giuberti Bergi. 
(Pausa) 

A medalha da Ordem do Mérito Mário 
Gurgel é destinada a homenagear pessoas e 
entidades que lutam em defesa da criança, do 
adolescente, dos idosos e dos deficientes físicos. 
A medalha tem o nome do personagem 
rondoniense que foi destaque na vida política e 
cultural do Espírito Santo. 

 
(Procede-se à entrega da placa e 
da medalha) 
 

Em seguida, o senhor deputado Sergio 
Majeski fará a entrega de certificados aos 
homenageados. 

 Criado em 1999, o Instituto João XIII não 
tem fins lucrativos e é de utilidade pública. Sua 
missão é realizar a promoção social de 
comunidades carentes de Vitória. As ações 
envolvem a inclusão de crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social. 

Nesses vinte anos, o Instituto tem 
realizado vários projetos por meio da 
convivência social, dos esportes, da cultura e da 
música. 

A primeira homenagem com certificado 
é para Norozeti e José Osvaldo Bergi. Recebe a 
homenagem, em nome do casal, o filho mais 

velho, Robson Bergi, que acompanha o 
desenvolvimento da instituição desde antes da 
fundação. É seu mantenedor e conselheiro. 
(Pausa) 

 Empreendedores sociais e fundadores 
do Instituto João XXIII, Norozeti e José Osvaldo 
nasceram ambos na década de 40. Casaram-se e 
tiveram três filhos, todos criados naquilo que 
mais lhes importava: os valores da bondade e da 
honestidade.  

Ela, contadora de formação e dona de 
casa por opção própria, dedicou sua vida ao 
próximo, quer seja na família quer seja nas 
várias instituições que presidiu e atuou. A 
lembrança consensual é de que Norozeti era 
iluminada.  

Ele, advogado apaixonado pela música, 
igualmente comprometido com o 
desenvolvimento do ser humano, sempre se 
sentiu agradecido, e do encontro dessa luz e 
desse imenso sentido de gratidão nasceu, em 
1999, o Instituto João XXIII, que apesar de 
passar por vários percalços, cresceu, tal qual os 
filhos biológicos, marcado por nobres valores, 
como: respeito, gentileza e cooperação. 

O último grande feito e sonho realizado 
do doutor Bergi, como muitos o chamavam, foi 
a inauguração da nova e atual sede do Instituto, 
em Consolação. 

 Faleceram, Norozeti em 2007 e José 
Osvaldo em 2011, mas deixaram vivo esse 
sonho no coração de muitos. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Convidada agora, para a próxima 
homenagem, Aldina Saviato Breda. (Pausa) 

Aldina chegou ao Instituto João XXIII 
devido à grande amizade com os fundadores e 
desejando fazer o bem ao próximo; continua até 
hoje apoiando.  

O instituto agradece a relevante 
contribuição que tem feito, principalmente nos 
momentos de maior dificuldade da instituição. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Próxima homenageada, Aldina Zélia 

Bergi Matsuzaki. (Pausa) 
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Familiares e amigos que queiram 
participar da sessão de foto podem acompanhar 
os homenageados. Essas fotos estarão 
disponíveis, amanhã, no site da Assembleia em 
alta resolução.    

Aldina é a quinta filha da família Bergi. 
Começou como voluntária de um curso de 
pintura para as mães e atualmente se dispõe 
como voluntária no bazar e em eventos.  

O instituto agradece seu amor e 
admiração pelo trabalho. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Amanda Meneguci Araújo. (Pausa) 
Entrou aos dez anos como educanda e 

permaneceu por oito anos na instituição. 
Participou da Orquestra de Violinos e também 
da gravação do CD Cativar. Atualmente, aos 
dezenove anos, estuda na Fames, no curso de 
Formação Musical, e trabalha no Instituto João 
XXIII como coordenadora da Monitoria de 
Violinos e auxiliar de escritório; cursa o segundo 
período de Publicidade e Propaganda na Faesa. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

  Ana Elza Sório Denti. (Pausa) 
Começou a atuação como voluntária no 

bazar deste ano. Apesar do pouco tempo, se 
destaca por ser uma voluntária atuante, 
envolvente e participativa.  

O Instituto João XXIII agradece seu 
comprometimento que impacta positivamente 
no trabalho da instituição. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

André Silvino Covre. (Pausa) 
Natural de Santa Teresa, aos treze anos 

já trabalhava de carteira assinada e estudava à 
noite. Esteve na EDP por vinte e nove anos, 
sendo vinte como gestor, até se aposentar em 
2017. Após a aposentadoria pôde realizar um 
grande desejo, que é o voluntariado. Está há um 
ano e meio na instituição.  

O instituto agradece ao voluntário que 
tem contribuído para revolucionar o sistema de 
monitoramento da instituição.  

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Bertilho Vinícius dos Santos Machado. 

(Pausa) 
Participou como educando no João XXIII 

por sete anos e se destacou como judoca, 
recebendo medalhas municipais e estaduais, 
além de participar de eventos em nível nacional 
representando a instituição. É apoiador do 
sensei Moacyr em atividades que contribuam 
com o desenvolvimento de outras crianças e 
adolescentes.  

O instituto se alegra em acompanhar sua 
trajetória de vida e continuar contando com sua 
presença voluntária. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Elairme dos Santos Monteiro está 
presente? (Pausa) 

Emily Quitiliano. (Pausa) 
Ingressou no instituto há sete anos como 

educanda, onde aprendeu a tocar violino. Hoje, 
aos dezesseis anos, se destaca na Oficina de 
Violinos. Participou da gravação do CD Cativar 
em 2014 e das gravações do Criança Esperança 
neste ano, momentos que considera marcantes. 
Além das oficinas, participa como monitora para 
crianças que estão começando a aprender 
violino.  

O instituto deseja que você possa 
realizar o seu sonho de seguir carreira na área 
da música. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Evelyn Muniz Sacramento. (Pausa) 
Participou da instituição como educanda 

por sete anos e se destacou como judoca, 
recebendo medalhas municipais e estaduais. 
Atualmente participa como voluntária no 
Salesiano incentivando a prática de esportes. É 
apoiadora do sensei Moacyr em atividades que 
contribuam com o desenvolvimento de outras 
crianças e adolescentes.  

O instituto deseja que você continue 
brilhando nos tatames da vida. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
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Gabriel Lourenço Da Silva, representado 
por sua mãe, Elizabeth Valeriana da Silva. 
(Pausa) 

Não está presente. 
Gabriela Moreira. (Pausa) 
Jessé Moura Marques. (Pausa) 
Há trinta anos morando no estado, 

trabalhou por dezenove anos na Viação Águia 
Branca. Em 1989 veio para o Espírito Santo 
assessorar o Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros. Foi subdiretor-geral 
da Assembleia Legislativa por dois anos. Durante 
dez anos foi diretor executivo do Instituto 
Aracruz; de 2009 a 2012 exerceu o cargo de 
secretário de Desenvolvimento Econômico na 
prefeitura de Serra; em 2017 assumiu a função 
de superintendente do Instituto João XXIII, onde 
tem a oportunidade de exercitar toda a 
criatividade e a inovação na gestão de 
organizações do terceiro setor. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
José Araújo Ribeiro Júnior. (Pausa) 
É músico percussionista, natural de Feira 

de Santana, Bahia. Atuou como educador no 
instituto entre 2006 e 2015; fez parte da peça 
Ritmos do Brasil, que considera um momento 
marcante; compôs a música É Chic ser Gentileza, 
para o instituto, juntamente com os educandos, 
música essa que nos orgulhamos em ter em 
nossos vídeos e divulgações. 

O instituto agradece o presente que 
recebeu da sua presença em forma de música. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Juliana Pedrosa. (Pausa) 
Entrou na instituição como educanda aos 

nove anos e ficou por sete passando pelas 
funções de menor aprendiz e estagiária; é muito 
aplicada, responsável e se destacava nas artes 
cênicas. Hoje, aos vinte e quatro anos, é 
biomédica patologista clínica, docente em 
Biologia e Pesquisa e também ozonioterapeuta; 
em breve esteticista. Faz parte da primeira 
equipe de transplante capilar de Vitória e se 
considera realizada e agradecida ao instituto 
pela educação e valores sociais recebidos no 
setor.  

O instituto, por sua vez, agradece por 
sua passagem deixando seu carinho e gratidão. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Laís Basílio Nunes Lucas. (Pausa) 
Entrou como educanda na instituição e 

ficou por seis anos; fez estágio no instituto 
como adolescente aprendiz, com bom 
desempenho. As aulas de percussão foram 
fundamentais para aperfeiçoar seu 
comportamento. Atualmente cursa 
Administração e trabalha. É muito grata ao 
instituto pela oportunidade como educanda e 
como estagiária.  

E o instituto também é grato por tê-la 
como um dos exemplos de transformação e 
superação. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Layla Cristiny Galvão Santana. (Pausa) 
Educanda que entrou no instituto aos 

oito anos e permaneceu por seis anos; muito 
inteligente se destacava na Oficina de Coral; 
participou do espetáculo Ritmos e Danças do 
Brasil e de um festival de coros fora do estado. 
Hoje, aos vinte e três anos, é estudante de 
Enfermagem e trabalha na Unimed Vitória. 

 O Instituto João XXIII deseja e apoia que 
ela realize o sonho de ser enfermeira obstetra. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 
Maria Terezinha Bergi. (Pausa) 
Formada em Direito, é sócia da Bergi 

Advocacia. Está na instituição desde a fundação 
como diretora; é o pilar que sustenta a 
instituição, a mulher por trás dos bastidores. 
Mais do que diretora é uma mulher acolhedora 
e amiga; tem o instituto correndo nas veias e 
por isso sempre se mostrou apaixonada e muito 
envolvida; olhar humanizado para as 
necessidades de todos, de atendidos a 
colaboradores. 

O Instituto João XXIII agradece 
solenemente pela vida que você traz ao 
trabalho. 
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(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Moacyr da Hora. (Pausa) 
Formado em Educação Física, é educador 

da oficina de Judô há nove anos na instituição; é 
profissional dedicado que acredita no potencial 
do esporte para transformar vidas e que traz 
novas ideias para o desenvolvimento da 
instituição; tem como momentos marcantes as 
viagens dos educandos para lutarem em outros 
estados e os alunos que o reconhecem como 
um pai. 

O instituto agradece sua dedicação e 
amor pelo projeto e considera que somos 
vitoriosos por tê-lo em nossa equipe. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Mônica Bolzan Pereira Cardozo. (Pausa)  
Há sete anos é a assistente social da 

instituição, lugar no qual tem ensinado, 
aprendido e trocado experiências incríveis. É 
comprometida, competente e tem imenso amor 
pela causa da criança e do adolescente. 
Profissional assertiva, que contribuiu com a 
estruturação metodológica e de monitoramento 
da instituição. O instituto agradece sua 
assertividade no trato com o ser humano, sendo 
exemplo de carinho, firmeza e simpatia, e 
deseja muitas felicidades. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Rafaela Fuentes. (Pausa)  
Primeira assistente social da instituição. 

Realizou inscrições nos Conselhos de Direito e 
atuou ativamente neles. Organizou o processo 
de matrícula e acompanhamento das crianças e 
familiares na antiga sede da instituição. 
Participou da produção dos espetáculos sertão, 
ritmos e danças do Brasil e das apresentações 
em diversos concertos de Natal da 
ArcelorMittal. O instituto agradece por sua 
contribuição, iniciando a estruturação do 
serviço social e com uma pesquisa de mestrado 
que confirma a importância do trabalho da 
instituição. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

Rebeca Batista. (Pausa)  
Entrou no instituto como educanda aos 

nove anos e, hoje, nove anos depois, se destaca 
na orquestra de violinos. Se sente realizada e 
grata por estar quase concluindo o curso de 
Formação Musical na Fames, oportunidade que 
conquistou através do aprendizado no instituto. 
Continua no instituto tendo a oportunidade de 
colaborar com o ensino de crianças e 
adolescentes através da monitoria. Participou 
da gravação do CD Cativar e do lançamento do 
mesmo. O Instituto João XXIII deseja que você 
realize o sonho de concluir a faculdade de 
Serviço Social. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Rutilea Bergi Trinckquel. (Pausa)  
É irmã do senhor Osvaldo Bergi. Casada, 

mãe de três filhos, que foram criados através 
dos seus trabalhos gastronômicos. Participa 
desde o início passando pela diretoria, conselho, 
e atualmente é voluntária do bazar e em 
eventos. O instituto agradece sua paixão e 
empenho. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
 Samuel Malheiros. (Pausa)  
Advogado, com licenciatura em Filosofia 

e mestre em Ciência Política. Ex-servidor da 
Câmara dos Deputados, em Brasília. Chegou ao 
instituto como associado, no ano passado. O 
Instituto João XXIII agradece sua confiança e 
investimento em nosso trabalho. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Tereza Venâncio. Está presente? (Pausa)  
Há sete anos mantendo as dependências 

do Instituto João XXIII limpa, organizada e 
cheirosa. É uma capixaba feliz, casada e avó. O 
instituto agradece pela simpatia que deixa 
impregnada por todos os cantos da sede. Essa é 
Tereza Venâncio. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
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 Elairme dos Santos Monteiro, 
representada pela filha Ingrid. (Pausa)  
 Em 2016, foi no bazar do Instituto João 
XXIII fazer compra, viu que estavam precisando 
de apoio, se ofereceu para ser voluntária e, 
desde então, está sempre disposta a ajudar. O 
instituto agradece sua prestatividade e 
dedicação. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Encerrada a entrega das homenagens, 
deputado.   

E para o encerramento desta sessão 
solene, devolvo a palavra ao senhor deputado 
Sergio Majeski.   

 
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI - 

PSB) - Como eu disse anteriormente, é uma 
noite que, a mim, traz muita satisfação por 
conhecer tantas histórias de pessoas que se 
dedicam a uma causa tão nobre e, como eu já 
havia dito e reafirmo, é uma instituição que a 
história e a dedicação de cada um de vocês nos 
traz esperança. Mais do que nunca, a gente 
precisa de exemplos como esse em uma 
sociedade tão individualista e em um momento 
complicado como esse que a gente vive. Então, 
os bons exemplos precisam ser propagados. 

Aqueles que nos assistem pela TV 
Assembleia em toda Grande Vitória e também 
em algumas cidades do interior como Colatina, 
Cachoeiro, que se sintam tocados também pelo 
trabalho de uma instituição como essa. A gente 
aproveita para dizer que a instituição está 
aberta ao apoio das pessoas. A instituição 
também sobrevive de apoios múltiplos, do 
trabalho voluntário, mas também das doações 
que são fundamentais, afinal de contas, não se 
realiza também as coisas se não houver a 
questão financeira. Aproveito, mais uma vez, 
também para me colocar à disposição, como já 
disse anteriormente, para contribuir naquilo 
que for possível.  

Parabenizo, mais uma vez, todos vocês, 
tanto as pessoas que fazem parte da direção da 
instituição, quanto os funcionários e os 
voluntários, e parabéns aos alunos também, que 
são dedicados, e aqueles que passaram por ali, 
mas que, de alguma forma, continuam ligados a 

essa instituição. Que possamos, então, juntos 
fortalecer ainda mais esse trabalho, expandi-lo, 
quem sabe, e atendendo sempre justamente 
aquela parte da sociedade que é a que mais 
necessita. 

Quando a gente se dedica aos jovens, eu 
sou professor há mais de trinta anos, estou fora 
da sala de aula nos últimos quatro em função do 
mandato, mas, muitas vezes, quando fala sobre 
a riqueza das nações, a gente tem quase sempre 
o vício, não sei se essa é a palavra, de nos 
apegarmos aquilo que é riqueza material de um 
país. Ou seja: Olha, o país tem muita riqueza 
quando tem muito solo fértil, quando tem muito 
petróleo, muito ouro. Claro que tudo isso é 
muito importante, mas a maior riqueza de uma 
nação é a sua juventude. Não há um patrimônio 
maior do que a juventude de uma nação, 
porque se não houver ou se uma nação não 
cuida da sua juventude, não haverá futuro. Se a 
gente cuidasse muito melhor da nossa 
juventude, não estaríamos na situação em que 
estamos agora. 

Uma vez alguém disse que se nós 
cuidássemos muito bem de uma geração de 
crianças e jovens, esta geração se incumbiria de 
cuidar do país para sempre. E a gente tem 
perdido gerações e gerações em função da falta 
de cuidado com os nossos jovens. Então, ainda 
que instituições como a de vocês, a Instituição 
João XXIII, não possa salvar a todos e não possa 
acolher a todos, mas é um trabalho muito 
importante, porque cada vida importa, cada ser 
humano importa, cada criança importa, cada 
jovem importa. Não é a quantidade, mas a 
possibilidade daquilo que a gente pode fazer 
por um, por dois, por meia dúzia, por quantos a 
gente conseguir fazer. Não salvaremos a todos, 
mas cuidaremos de fazer aquilo que está ao 
nosso alcance. E se assim pensarmos, 

poderemos fazer muito pela nossa nação e 
pelos nossos jovens. 

Gostaria de saber se mais alguém da 
Mesa gostaria de se pronunciar ou fazer 
alguma consideração final. Não? (Pausa) 

Então, nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhoras e senhores deputados 
para próxima que será solene, amanhã, às 
19h. 

Está encerrada a sessão. 
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Uma boa noite a todos os senhores e 
senhoras e uma boa noite para todos aqueles 
que nos assistem pela TV Assembleia. Muito 
obrigado. 

 
(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene,  dia 24 de 
outubro de 2019, às 19h, 
conforme requerimento da Mesa 
Diretora, aprovado em plenário, 
em homenagem ao Dia do 
Dentista,  Expediente: o que 
ocorrer, e comunicamos que 
haverá sessão solene  dia 25 de 
outubro de 2019, sexta-feira, às 
19h, em homenagem ao Dia do 
Professor,  conforme 
requerimento da Comissão de 
Educação, aprovado em plenário;  
e sessão ordinária dia 29 de 
outubro de 2019, cuja Ordem do 
Dia foi anunciada na vigésima 
sétima sessão extraordinária, 
realizada em 23 de outubro de 
2019) 

 
Encerra-se a sessão às vinte horas e oito 

minutos. 
 
*As inserções em negrito referem-se às 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 

 
 

 
QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

SOLENE, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2019.  

  
ÀS DEZENOVE HORAS E QUINZE 

MINUTOS, A SENHORA DEPUTADA JANETE DE 
SÁ OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA.  

  
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Senhoras e senhores, 
senhores deputados, ilustres autoridades, 
telespectadores da TV Assembleia, muito boa 
noite.  

Já se encontra em local de destaque a 
deputada proponente, senhora Janete de Sá, 

para os procedimentos regimentais de abertura 
desta sessão solene.  

São convidados a formar a Mesa o 
senhor deputado Hudson Leal; Tereza Jacy Silva 
Almeida, presidente da Associação Brasileira de 
Odontologia; presidente do Conselho Regional 
de Odontologia, CRO Espírito Santo, doutora 
Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro; vice-
presidente do Sinodonto eleito, secretário de 
Política Sindical do Sinodonto, doutor Anselmo 
Dantas; doutor Antônio Inácio Ribeiro; ex-
presidente do Conselho Regional de 
Odontologia da Associação Brasileira de 
Odontologia, doutor Adão Rosalem. (Pausa)  

  
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados)  

  
 O receptivo desta sessão foi 

apresentado pelo tenente Selmo, da Banda da 
Polícia Militar.  

Informo que esta sessão é transmitida, 
ao vivo, pela TV Assembleia, nos canais abertos 
e digitais, Youtube e Facebook. As fotos do 
evento estarão disponíveis a partir de amanhã, 
dia 25, no site da TV Assembleia Legislativa, que, 
com satisfação, recebe todos para a sessão 
solene em homenagem ao Dia do Dentista com 
a entrega da Comenda Dr. Gilton Coutinho 
Barros.  

Neste instante, a deputada Janete de Sá 
procederá à abertura desta sessão solene 
conforme é regimental.  

  
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Eu gostaria, também, que fosse 
chamado à Mesa doutor Élio Lucas, que é do 
Conselho Federal de Odontologia.   

  
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Doutor Élio Lucas, sinta-se 
convidado. (Pausa)  

   
(Toma assento à Mesa o referido 
convidado)  

  
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Invocando a proteção de Deus, eu 
declaro aberta a sessão solene e vou pedir ao 
deputado Hudson. Eu sei que você tá rouco, 
Hudson, mas é por uma boa causa. Estava, 
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ontem, torcendo pelo Flamengo, por nós, que 
não pudemos ir, ele conseguiu, graças a Deus, 
cinco a zero. Então, para o senhor proceder à 
leitura de um versículo da Bíblia. Mesmo rouco, 
mas é meu colega deputado que tá aqui comigo 
fazendo esta sessão de hoje em homenagem 
aos dentistas.  

  
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Todos de pé, por favor, em 
respeito. (Pausa)  

  
(O senhor deputado Hudson Leal 
lê Romanos, 6:23)   

  
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Considero a ata da sessão anterior 
como lida e aprovada.  

Informo a todos vocês que esta sessão é 
solene, em homenagem ao Dia do Dentista, e 
nós vamos ter aqui a entrega da Comenda Dr. 
Gilton Coutinho de Barros, conforme 
requerimento de minha autoria aprovado por 
unanimidade neste plenário. Uma comenda que 
nós fizemos questão de criar já há algum tempo 
como forma de homenagear uma categoria de 
grande valor, que são os dentistas do estado do 
Espírito Santo.  

Nós vamos passar para o cerimonialista 
para os procedimentos legais.  

  
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Todos são convidados, em 
atitude de respeito, neste instante, para a 
execução do Hino Nacional e a do Hino do 
Estado do Espírito Santo. (Pausa)  

 

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

  
 Podei-vos assentar.   
Gostaríamos de convidar à Mesa, neste 

instante, o vice-presidente da Academia 
Brasileira de Odontologia, doutor Mauro César 
Alvarez Cruz.   

  
(Toma assento à Mesa o referido 
convidado)  

  
Fará uso da palavra, neste instante, a 

proponente desta sessão solene, senhora 
deputada Janete de Sá.   

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Boa 
noite a todos e todas! Hoje é um dia de reflexão, 
mas de muita alegria também porque nós 
estamos homenageando, nesta Casa, trinta 
profissionais de Odontologia de nosso estado e 
isso tem que ser um motivo de muita alegria e 
de muito orgulho para aqueles que vão ser 
homenageados aqui e que representam tantos 
outros que não puderam estar aqui nesta noite, 
que já foram homenageados e que, certamente, 
em outras oportunidades, serão.   

Então, quero, nesta solenidade, 
primeiramente, cumprimentar meu colega 
deputado Hudson Leal, que também está aqui 
para prestigiar esta sessão e prestigiar seus 
homenageados. E dizer, deputado, obrigada, 
porque eu sei que o senhor ontem teve que se 
ausentar do estado para uma atividade muito 
difícil, que eu gostaria muito de estar lá 
também, mas infelizmente não consegui. Claro, 
a gente que é torcedor e que viu aquele jogo 
maravilhoso de ontem.... Sinto-me representada 
pelo senhor que esteve lá, mas voltou 
rapidamente. Podia ter ficado, né? Hoje, quinta-
feira, podia ter ficado. O Rio é uma cidade que 
ainda continua muito bonita, mas não, ele veio, 
voltou somente para poder estar prestigiando 
vocês. Então o deputado merece uma salva de  

palmas da gente por esse gesto 
grandioso de estar aqui conosco e eu quero 
cumprimentá-lo. (Palmas)  

Quero cumprimentar a presidente do 
Conselho Regional de Odontologia, doutora 
Luzimar, que se encontra conosco; a doutora 
Tereza, que preside a Associação Brasileira de 
Odontologia; o representante do Conselho 
Federal, doutor Élio. Muito obrigada, doutor 
Élio, por estar aqui com a gente; o senhor seja 
bem-vindo aqui à nossa terra. O senhor está 
aqui no estado ou veio de fora? (Pausa) Ah tá! 
Pensei que o senhor tivesse vindo só para este 
evento.   

Secretário de políticas sindicais do 
Sindiodonto, doutor Anselmo, amigo nosso, 
contemporâneo nosso de universidade. Eu fiz 
Enfermagem na mesma época em que o 
doutor Anselmo fez Odontologia.   

Doutor Antônio Inácio Ribeiro, 
obrigada pela ilustre presença. É um dos 
nossos homenageados também; o ex-
presidente do Conselho Regional de 
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Odontologia e da Associação Brasileira de 
Odontologia, doutor Adão Rosalem. Nós 
fazemos esta sessão todos os anos e o doutor 
Adão contribui de forma muito significativa, ele 
e as instituições porque a gente sempre pede o 
apoiamento e a indicação das associações, das 
entidades representativas dos dentistas de 
nosso estado, tanto associações, como 
conselho, como sindicato. A gente pede essas 
informações porque a gente trabalha em 
conjunto, visando acertar o máximo possível.   

E o vice-presidente da Academia 
Brasileira de Odontologia, doutor Mauro César, 
que se encontra aqui conosco também.   

Muito obrigado pelas presenças.  
Procurarei ser breve, mas quero dizer 

que eu estou muito feliz nesta noite, 
especialmente por poder homenagear 
cirurgiões e cirurgiãs-dentistas numa sessão 
solene, onde trinta que estão aqui vão ser 
agraciados pelo povo do estado do Espírito 
Santo, pelo trabalho grandioso que fazem de 
prevenção e manutenção da saúde bucal.   

Esta é uma noite de festa e também de 
reflexão. Sabemos que a valorização profissional 
é o maior desafio que a Odontologia enfrenta 
nos dias atuais em nosso estado e em nosso 
país. A Odontologia já foi mais pujante. A 
Odontologia já foi mais reconhecida e mais 
respeitada. Infelizmente, nós temos que refletir 
e avaliar melhor o porquê que a Odontologia 
está passando por uma crise. Porque a 
Odontologia está passando por uma crise! Há 
uma dificuldade muito grande de contratação 
de serviços, há um descaso por parte do Poder 
Municipal, do Poder Estadual, dos órgãos 
federais, de Executivo - de Estado e do País -, 
mais especialmente também Municipal, com 
relação à saúde bucal das pessoas, dos 
municípios, do estado, e do país.  

 E a atenção primária está sem a devida 
atenção nesses municípios, que acabaram 
perdendo recursos do cofinanciamento da 
atenção básica, e sem o dinheiro, suspenderam 
e fecharam muitos serviços por entender que a 
Odontologia é um bem caro.  

 O Programa de Qualificação Primária do 
Estado está contratando dentistas e 
enfermeiros, e sei disso porque eu também sou 
enfermeira, através de bolsas, o que nos 
preocupa muito a precarização ainda maior 

dessas profissões e desses profissionais, por 
conta desses profissionais estarem recebendo 
vencimentos muito baixos, não ter uma 
seguridade social e ter um vínculo precário.  

 Esta situação se agrava porque os 
problemas que nós temos no Espírito Santo em 
saúde bucal são muito grandes. Nosso estado 
tem a terceira pior cobertura, infelizmente, na 
assistência odontológica, perdendo apenas para 
Roraima e o Piauí.  

 Em todo o território capixaba não 
existem Centro de Especialidades Odontológicas 
em quantidade suficiente, quando para a nossa 
população de quatro milhões de habitantes, nós 
precisamos principalmente de cerca de quinze 
centros para realizar serviços ambulatoriais, 
tratamento de canal, colocação de prótese, 
pequenas cirurgias, entre outros atendimentos 
necessários à saúde bucal.  

 Hoje a população que consegue 
atendimento não termina o tratamento porque 
a demanda reprimida pelo primeiro 
atendimento é muito grande. E nós podemos 
afirmar, com convicção, de que menos de vinte 
por cento de nossa população consegue ser 
atendida no atendimento odontológico na 
atenção básica.   

 A cobertura da saúde bucal da família 
também não chega a trinta por cento no Espírito 
Santo. A necessidade de tratamento nesta área 
é muito grande e nós observamos que falta 
estrutura, profissionais e equipamentos.  

 A categoria, isso daí foi o sindicato que 
me informou, reivindica com propriedade, e nós 
encampamos esta reivindicação, a valorização 
profissional, a luta por um piso digno, a 
equiparação salarial com os médicos, porque a 
Odontologia não perde nada para a Medicina, 
doutor Hudson sabe disso. Assim como também 
a Enfermagem é uma categoria muito 
importante nesta atenção à saúde do cidadão, à 
saúde em sua grandiosidade, em sua totalidade, 
dos cidadãos e cidadãs.  

 E, por entender que a atuação de vocês 
faz a diferença na vida das pessoas, eu tenho a 
honra de realizar, anualmente, esta sessão aqui 
para dar voz à categoria, diante de tantas 
dificuldades, em especial dessa falta de respeito 
e dessa precarização dos profissionais e também 
dos salários que hoje não são condizentes. Eu 
diria que são salários que não estão à altura do 
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trabalho, do potencial e da grandiosidade que 
os profissionais de Odontologia possuem.  

 A iniciativa de criar a Comenda do 
Mérito do Dentista Capixaba, Dr. Gilton 
Coutinho Barros, foi uma maneira que encontrei 
de homenagear e reconhecer o trabalho de 
todos aqueles que atuam principalmente na 
Rede Pública de Saúde, trabalhando desde a 
prevenção até a plena garantia da saúde bucal 
de nossa população. Nosso objetivo é valorizar, 
prestigiar e jogar luz sobre os profissionais 
cirurgiões-dentistas, importantes e decisivos na 
equipe de saúde, apaixonados pela profissão 
que exercem, dedicados aos seres humanos que 
necessitam de seus serviços, do apoio, do 
carinho,  do cuidado e de muito amor.   

Vocês são profissionais que não medem 
esforços para melhorar a qualidade de vida do 
próximo, elevando sua autoestima, 
fortalecendo, inserindo e reinserindo seu 
paciente na sociedade, fortalecendo a 
cidadania, e produzindo um sorriso que 
multiplica felicidade.  

 Em nome do povo do Espírito Santo, eu 
quero agradecer a todos vocês. E tenho a honra 
de tê-los, em companhia de suas famílias, aqui 
para esta noite, que é de reflexão, mas também 
é de muito carinho e respeito desta Casa, por 
cada um de vocês.  

Obrigada! Que Deus os abençoe e os 
proteja sempre!  

  
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Gostaríamos de convidar 
neste instante, a fazer uso da palavra, doutor 
Mauro.  

  
O SR. MAURO CÉSAR ALVAREZ CRUZ – 

Senhoras e senhores, em nome da deputada 
Janete de Sá e do doutor Adão Rosalem, eu 
quero cumprimentar toda a Mesa Diretora dos 
trabalhos.   

E em nome da Academia Brasileira de 
Odontologia dizer que esta é uma noite 
especial, uma noite especial para a Odontologia! 
Como a deputada Janete disse, um momento de 
repensar uma série de posicionamentos que 
têm acontecido em todo o país, principalmente, 
no campo da Educação e depois, na sequência, 
da Odontologia dentro do Brasil.  

E como homenageado desta noite, eu 
quero dizer para vocês uma coisa: eu já rodei 

este mundo inteiro, e este momento aqui, esta 
noite no Espírito Santo é para mim, 
extremamente, especial - porque é o meu 
segundo estado! Eu sou de Minas Gerais, mas 
aqui é um estado que eu escolhi como meu 
estado do coração. Venho, frequento aqui há 
cinquenta anos.  

Então, é um momento extremamente 
emotivo, extremamente significativo estar aqui 
na Casa do Povo, na Casa das Leis, na 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, para um momento tão especial como 
este.  

Agradeço do fundo do coração essa 
deferência de indicação do doutor Adão 
Rosalem e da comissão que aprovou esta 
homenagem tão significativa, para um mineiro 
estar dentro da Casa do Povo capixaba e 
receber esta deferência extremamente 
emocionante.  

E dizer para vocês que o estado do 
Espírito Santo tem representantes na 
Odontologia de expressão nacional e 
internacional. Nós estamos dentro da área há 
muitos e muitos anos, e o Espírito Santo têm 
representantes, tem filhos capixabas dentro 
deste país e fora do país, que representa a 
Odontologia com honra, com amor, com 
dignidade e com competência.  

Portanto, todos nós; eu, me inserindo 
como capixaba do coração, tenho só a aplaudir 
nesta noite que homenageia todos os dentistas 
capixabas - do passado e do presente – para 
quem eu peço uma salva de palmas. (Palmas)  

Mais uma vez, muito obrigado!  

  
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Convido a fazer uso da 
palavra neste instante, doutor Anselmo Dantas, 
secretário de Política Sindical do Sinodonto - 
Espírito Santo.  

  
O SR. ANSELMO DANTAS - Boa noite, 

boa noite a todas, boa noite a todos! Quero 
saudar a presidente desta sessão, minha colega 
e amiga, deputada Janete Sá; e em seu nome 
cumprimentar toda a Mesa e a todas as 
cirurgiãs-dentistas aqui presentes.  

O dia 25 de outubro, para nós dentistas, 
nos faz lembrar um passo adiante, a 
Odontologia se desvinculou um pouco da 
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Medicina e, para alguns, ela perdeu; para 
outros,  ganhou.   

Olhando para trás, em perspectiva, 
somos vinte por cento dos dentistas do mundo. 
Não é qualquer coisa. Então, enquanto 
profissional da Odontologia que sou, sinto 
orgulho da minha profissão. Nunca fiz outra 
coisa na vida. Da clínica, fui para saúde pública, 
e nela realizei algumas coisas, não só para 
Odontologia. Ou seja, o dentista trabalha e 
confia, e tem esperança porque, se você passa o 
dia inteiro num  

micro espaço, com foco... Porque a gente 
tem foco, dentista tem foco. Por incrível que 
pareça, hoje, ter foco, virou um mantra da área 
de gestão e tudo mais.   

Quero dizer que, enquanto vice-
presidente de uma entidade, que é o sindicato, 
muitas vezes os dentistas se esquecem de que 
eles têm direitos. E ser associado de um 
sindicato é um direito constitucional, está no 
art. 5.º da Constituição Federal.  Então, quando 
você não usa o seu direito, alguém usa para 
você.   

A deputada falou aqui, da situação de 
precarização da Odontologia. Uma coisa 
pavorosa, porque grande parte da população do 
Espírito Santo não tem acesso à Odontologia 
especializada. A Odontologia pública mal 
consegue atender às demandas que lá chegam, 
e resta uma coisa importante, e que tem o dedo 
do dentista, que é a fluoretação da água de 
abastecimento público. Somos modelo no país.   

Então, a cobertura de fluoretação de 
prevenção chega a todas as cidades deste 
estado. E isso ajuda as nossas crianças, aos 
nossos adolescentes a terem menos dentes 
cariados, menos dentes perdidos. Isso é uma 
vitória.   

Além disso, a fluoretação faz uma outra 
coisa, que pouco se fala: a presença de flúor 
na saliva diminui a adesividade plaquetária e 
isso acaba contribuindo para você ter menos 
doença do periodonto.   

Então, é uma profissão que precisa ser 
respeitada acima de tudo, não apenas porque 
somos profissionais da Saúde, desde o dia do 
nascimento até quando a pessoa deixa a vida. 
O segundo ato nosso ao nascer é sucção: 
respira, chora e depois vai mamar, por quê?   

Nossa profissão está muito perto das 
emoções das pessoas. O dentista não é só um 
artista, ele também é um profissional da 
afetividade, das emoções. Somos o profissional 
do sorriso, mas, muitas vezes, ao longo de vinte 
e cinco anos, trinta anos de trabalho, num 
consultório que nem sempre tem as condições 
ergonômicas adequadas, muitas vezes o 
dentista tem que trabalhar muito mais a cada 
ano para ganhar menos, não é?   

Então, quando a gente fala em 
valorização profissional, não estamos falando 
apenas de um emprego; estamos falando das 
relações contratuais. Hoje, ser dono de plano de 
saúde odontológico é melhor do que aplicar na 
Bolsa de Valores. Por que será?   

A Odontologia, segundo o Conselho 
Federal de Odontologia, movimentou trinta e 
oito bilhões de reais em dez anos. Enquanto o 
país está em crise, a Odontologia dos planos de 
saúde está crescendo acima da inflação. Então, 
não dá para a gente cruzar os braços e achar 
que não tem nada a fazer. Nós, dentistas, somos 
capazes de realizar obras de arte: restaurar a 
autoestima das pessoas.   

E, por isso, esta data, deputada Janete, 
quis o destino que lhe concedesse essa 
oportunidade de poder chamá-la de nurse 
dental, enfermeira ... Como dizia o professor 
Aprígio, nossa relação com a enfermagem é 
muito antiga, vai do começo do Século XX, na 
Austrália,  Nova Zelândia, África do Sul e Reino 
Unido. Então, não é por acaso.   

Nós, dentistas, precisamos melhorar a 
nossa autoestima. Nós somos capazes. Nós 
somos a profissão da saúde que tem mais 
mulher. Nós estamos ganhando quase das 
enfermeiras. Nós viramos esse discurso. A 
odontologia hoje tem o olhar, o jeito e a 
maneira das mulheres. Isso nós podemos dizer 
que é uma grande conquista no século XXI, 
século da digitalização, da impressão 3D, da 
odontologia digital e de outras coisas.  

Mas, acima de tudo, nós não podemos 
perder a nossa capacidade de nos 
emocionarmos, porque nós somos a profissão 
da saúde do sorriso.   

Muito obrigado! (Palmas)  
  
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Convidamos a fazer uso da 

Identificador: 340034003300310031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



186 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 31 de outubro de 2019 

 

palavra, neste instante, a doutora Luzimar 
Gomes Pinheiro, presidente do Conselho 
Regional de Odontologia do Espírito Santo.  

  
A SR.ª LUZIMAR GOMES DE OLIVEIRA 

PINHEIRO – Senhoras e senhores, boa noite! Em 
nome da Ex.ma deputada Janete de Sá, 
proponente desta sessão solene, em 
homenagem ao Dia do Cirurgião-Dentista, eu 
saúdo todos da Mesa.   

Há mais de cento e trinta anos, no mês 
de outubro, precisamente no dia 25, celebramos 
o dia do profissional da odontologia e, como 
presidente do Conselho Regional de 
Odontologia do Espírito Santo, eu quero 
agradecer esta homenagem em nome de toda a 
categoria.   

Muitas homenagens serão prestadas, 
daqui a pouco, a colegas cirurgiões-dentistas 
que, com muita justiça e merecimento, 
receberão a comenda Dr. Gilton Coutinho 
Barros, o que muito nos honra por se tratar de 
um profissional que, durante mais de quarenta 
anos, dignificou a odontologia capixaba e 
nacional.  

Também neste evento, o CRO-ES 
entregará os certificados de inscrição remida 
aos profissionais que completaram setenta anos 
de idade sem nunca terem sofrido qualquer 
penalidade ou infração ética.   

O nosso Conselho de Odontologia 
trabalha incessantemente em prol da saúde da 
sociedade, seja fiscalizando as infrações 
cometidas, seja educando, prevenindo e 
estimulando as boas práticas da profissão.   

Por isso, quero aproveitar esta noite de 
comemorações para dizer o quanto a nossa 
diretoria se sente orgulhosa por fazer parte de 
uma equipe que é reconhecida nacionalmente 
por sua eficiência na gestão pública.   

Em agosto deste ano, o Conselho 
Regional de Odontologia do Espírito Santo foi 
vencedor, em duas categorias do Prêmio Boas 
Práticas, aplicadas nos conselhos de fiscalização: 
Gestão e Planejamento Estratégico e Melhor 
Ação de Recuperação de Créditos, prêmio 
recebido em Brasília, durante a 3.ª Conferência 
Nacional dos Conselhos Profissionais, em que 
concorreram autoridades competentes, 
procuradores, coordenadores de despesas e 
demais agentes que atuam, direta ou 

indiretamente, em quaisquer atividades 
envoltas com gestão e contratações públicas no 
país; trabalho parabenizado de público pelo 
presidente do Conselho Federal de Odontologia, 
que declarou ser o CRO-ES um modelo de 
gestão reconhecido entre os Conselhos 
Regionais de Odontologia, inclusive sendo 
referência para o relatório de gestão do próprio 
Conselho Federal de Odontologia.  

Por isso, deputada Janete de Sá, sendo a 
senhora representante desta Casa de Leis, a 
odontologia e o Conselho Regional de 
Odontologia pedem, mais uma vez, para que os 
deputados nos ajudem a ajudar ainda mais a 
população. As Assembleias Legislativas e as 
Câmaras de outros Estados, como São Paulo, 
Paraná, Paraíba, Mato Grosso, Rio Grande do 
Sul, Rondônia, Acre e Rio de Janeiro já saíram na 
nossa frente, tiveram a percepção e consciência 
da importância do atendimento odontológico a 
pacientes internados e já aprovaram leis 
estadual e municipal que tornam obrigatória  

a presença de profissionais da 
odontologia nas unidades de terapia intensiva 
dos hospitais públicos e privados. (Palmas)  

Passados esses anos todos, a 
odontologia capixaba e a população continuam 
sem explicação sobre o porquê do nosso projeto 
de lei estar engavetado aqui na Assembleia do 
Espírito Santo, tamanha a importância da saúde 
bucal de todos.  

Não iremos esmorecer. Enquanto não 
conseguirmos este benefício para todos os 
cidadãos capixabas, sempre que tivermos 
oportunidade, iremos alertar e cobrar ações de 
nossos representantes.  

No mais, parabéns a todos os cirurgiões-
dentistas pelo nosso dia. Boa noite! (Palmas)  

  
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – A última fala foi da nossa presidente do 
conselho, mas eu gostaria de dizer o seguinte: 
nós já tentamos, inclusive, essa matéria que 
você colocou, mas só que tem vício de iniciativa. 
Temos que nos organizar, a categoria precisa se 
organizar para convencer o Executivo a mandar 
uma peça dessas para cá, que, com certeza, essa 
peça passa. Nós temos trabalho aqui suficiente. 
Eu, o deputado Hudson e mais alguns outros 
colegas que gostamos, que entendemos, que 
compreendemos e que respeitamos a 
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odontologia no estado, com certeza, teremos 
muita facilidade de passar uma matéria como 
essa. Só que ela tem vício de iniciativa, não é o 
deputado que pode apresentar uma matéria 
como essa. Quem tem que apresentar é o 
governador do Estado, trazer para a Casa, para 
que a gente possa votar, porque quem pode 
organizar a máquina administrativa, desde a 
Constituição de 1988, é o Executivo Estadual e 
não o Poder Legislativo, demandando para ela.  

Outra questão também que precisa ser 
colocada aqui é que nós tivemos um concurso 
agora, recentemente, que está em curso na 
nossa perícia técnico-científica. E aí eu posso 
dizer porque fui eu, doutor Adão, que lutei 
muito, para que nós tivéssemos o odontolegista. 
E nós temos cinco vagas que estão no concurso 
público para que tivesse dentistas no 
Departamento de Medicina Legal, de forma que 
pudessem essas identificações da arcada 
dentária, da identificação da pessoa ser feitas 
por um profissional de odontologia. Não tem 
condição de um profissional de medicina fazer 
uma identificação de arcada dentária porque ele 
não tem conhecimento para isso, papila, com 
toda essa área que é uma área afeta à 
odontologia. (Palmas)  

Eu acabei não divulgando, doutor Adão, 
porque eu trabalho com política porque eu 
gosto do que faço, o meu mandato tem que ser 
útil à sociedade e é por isso que eu estou aqui.   

Eu sou empregada da Vale há quarenta e 
três anos por concurso público também, mas eu 
gosto do que faço e nós temos que entrar 
nesses espaços para fazer a diferença. Não 
adianta achar que a odontologia vai mudar se 
continuar o profissional de odontologia... Já falei 
isso para o meu filho que é dentista, para minha 
nora que é dentista, para os meus sobrinhos 
que são dentistas. Sentados no consultório, nós 
mudamos a face de uma pessoa, nós mudamos 
o sorriso daquela pessoa que pode remunerar, 
mas nós não mudamos a odontologia no estado 
do Espírito Santo. Então, também a odontologia, 
os profissionais precisam se mexer, precisam se 
envolver, porque quem se envolve, quem se 
organiza consegue ocupar espaços. Eu não 
divulguei, mas eu fiz. (Palmas)  

Está tendo concurso para medicina 
veterinária e para odontologia na perícia 
técnico-científica graças a um trabalho nosso, de 

nosso mandato, junto com os profissionais da 
perícia que têm a compreensão da necessidade 
desses profissionais no Departamento de 
Medicina Legal do Estado Espírito Santo.  

Então, é o que eu tenho a dizer também. 
Pode dar prosseguimento.  

  
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Momento especial desta 
sessão solene, a partir de agora a senhora 
deputada Janete de Sá fará a entrega da 
Comenda Dr. Gilton Coutinho Barros aos 
homenageados desta noite.  

O Dia Nacional do Dentista é 
comemorado em 25 de outubro, data da 
assinatura do Decreto n.º 9311/1885, que criou 
os primeiros cursos de graduação em 
Odontologia no país, no Rio de Janeiro e Bahia. 
No espírito santo, em 2007, a deputada Janete 
de Sá propôs a criação da comenda que leva o 
nome do profissional e professor universitário 
doutor Gilton Coutinho Barros, como forma de o 
Poder Legislativo estadual reconhecer e 
valorizar o profissional de odontologia que se 
destacou e se destaca no exercício da profissão.  

  
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Quero convidar doutor Adão Rosalem, 
presidente do Conselho Regional de 
Odontologia, e o meu colega doutor Hudson 
para entregarmos juntos as comendas aos 
nossos homenageados.  

  
O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 

KRÜGER SALES) - Para homenagear os 
profissionais da odontologia, a Assembleia 
Legislativa instituiu a Resolução n.º 2.700, de 15 
de julho de 2009, de autoria da deputada Janete 
de Sá, criando a Comenda do Mérito ao Dentista 
Capixaba Doutor Gilton Coutinho Barros.  

 Gilton Coutinho Barros atuou por 40 
anos no ramo da odontologia. Compromissado 
com a profissão, manteve destacada vida 
acadêmica, onde atuou como professor e 
diretor do Departamento de Odontologia da 
Ufes e coordenou o Laboratório de Anatomia da 
Faesa até a sua morte, em 2004.  

 Como primeiro homenageado desta 
noite, convidamos o senhor Antônio Inácio 
Ribeiro, professor, para receber a sua 
homenagem. (Pausa)  
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Diretor da Livraria Especializada em 
Odontologia em São Paulo, há trinta e cinco 
anos é fabricante de componentes para 
implantes dentários. Ministrou mais de 
quinhentos cursos na área da saúde, sendo mais 
de noventa no exterior. Sua vida e seu trabalho 
foram dedicados aos profissionais da área da 
odontologia.  

Os familiares são convidados a participar 
do momento fotográfico.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Danielle Oliveira Tozzi Mafra. (Pausa)  
Formada pela Ufes, é especialista em 

Prótese Dentária. Funcionária pública de 
Guarapari, foi conselheira da Associação 
Brasileira de Odontologia do Espírito Santo, 
coordenadora do Programa Dente de Leite, da 
Samarco Mineração e, atualmente, é 
representante do CRO-ES no município de 
Guarapari. Atua como cirurgiã-dentista da 
Prefeitura Municipal de Guarapari, no Programa 
de Saúde Bucal nas escolas do município.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Dório Batista Guasti Júnior. (Pausa)  
Mestre em Implantodontia, desde 2017, 

em São Leopoldo. Professor do Projeto 
Introdução a Implantes Dentários na Ufes. Fez 
cursos de Dor Orofacial, Estética, Cirurgia 
Avançada em Implantodontia e Laserterapia 
pela USP.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Gisele Moreira de Freitas. (Pausa)  
Graduada em Odontologia pela 

Universidade Fluminense dos Goytacazes, Rio de 
Janeiro; especializada em Cirurgiã-Dentista, 
Clínica Geral e Ortodontia. Tem curso de 
atualização em Implantodontia, Ortodontia 
Lingual e Facial. Aperfeiçoamentos em 
Ortodontia Estética, Cirurgia Bucomaxilofacial e 
Procedimentos Restauradores Estéticos, entre 
outros.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

Helena Maria Vilela Vincenzi. (Pausa)  
Formada pela Ufes em 1971, atuou com 

odontopediatra por quarenta anos, dedicando 
sua vida à odontologia, sendo apaixonada por 
sua profissão. Hoje, aposentada, atua como 
voluntária na Afecc.  

   
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Jaqueline Luns Menegardo. (Pausa)  
Cirurgiã em Odontologia pela UVV, com 

aperfeiçoamentos em Cirurgia Bucomaxilofacial, 
no Instituto de Especialidades Odontológicas. 
Possui cursos de Toxina Botulínica, 
Preenchimento Facial, com ênfase em correções 
de Classe I e III esqueléticas, Diagnósticos e 
Odontologia, Estética e Implante. Cursando 
especialização em Ortodontia.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Karina Tonini dos Santos Pacheco. 

(Pausa)  
Graduada em Odontologia pela Ufes, 

mestrado e doutorado em Odontologia 
Preventiva e Social. É professora associada do 
curso de Odontologia da Ufes, atuando no 
ensino da graduação e pós-graduação, pesquisa 
e extensão. É coordenadora do Tele Saúde Bucal 
e da pesquisa Vigilância da Concentração de 
Flúor das Águas de Abastecimento Público nos 
Municípios da Grande Vitória.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Lavínia Silva Pinto. (Pausa)  
Graduada em Odontologia, especializada 

em Periodontia, Cirurgia, Implantodontia, 
Odontologia Hospitalar, Odontologia do Sono, 
Dor Orofacial e  

Harmonização Facial. Dedicada e sempre 
atualizada, trata os seus pacientes de forma 
integrada.   

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Luiz Roberto Abdalla. (Pausa)  
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Formado pela Ufes, especialista em 
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, 
Implantodontia e Odontologia Hospitalar, com 
cursos em Periodontia e em Prótese e Harmonia 
Facial. Mestrado em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial. Há trinta anos é responsável 
pelo Serviço de Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial do Hospital  Santa Mônica, 
onde exerce as suas atividades laborais.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Doutor Marcelo Nobre, indicação do 

deputado Hudson Leal. (Pausa)  
Cirurgião-dentista especializado em  

Implantes Dentários, pós-graduado em 
Endodontia, Próteses Dentárias, Dor e 
Disfunção, Laserterapia de alta e baixa 
intensidade, Estética e Harmonização Orofacial 
e MBA em Gestão em Saúde. Participa de 
Congressos e cursos nacionais e internacionais.    

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Maria da Penha Guarçoni. (Pausa)  
Graduada em Odontologia pela Ufes. 

Atualmente, é estatutária da Prefeitura 
Municipal de Serra. Tem experiência na área de 
odontologia, com especialização em 
Odontopediatria, atuando no atendimento do 
bebê ao adolescente. Faz especialização em 
Ortodontia.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Maria Regina Tavares Ruela de Assis. 

(Pausa)  
Formada pela Ufes, especialista em 

Odontologia Legal, Saúde Coletiva e 
Odontologia do Trabalho. Funcionária pública 
municipal das prefeituras de Serra e de Vitória.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Marizete Lima Lopes. (Pausa)  
Graduada em Odontologia pela Ufes, 

com especialização em Saúde Pública, 

atualização em Periodontia; na área empresarial 
Perícias e Auditoria Odontológica; no serviço 
público, sanitarista com atuação em Vigilância 
Epidemiológica e Gestão Pública.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Mauro César Álvarez Cruz. (Pausa)  
Professor com mestrado e doutorado em 

Ortodontia e Cirurgia Bucofacial, doutorado em 
Implantodontia. Ministrou cursos  e 
conferências no Brasil e no exterior. É membro 
da Academia Mineira de Odontologia.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

     
Myriam Chagas Marques. (Pausa)  
Pedro Luiz Menezes Tunholi. (Pausa)  
Graduado pela Ufes, curso de 

Atualização em Odontopediatria na PUC, Rio de 
Janeiro. Dentista aposentado da Sesa, hoje está 
clinicando em Muqui, Espírito Santo.   

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Rosângela Caetano Amorim. (Pausa)  
Membro da Abor, capixaba, graduada 

pela Ufes. Tem paixão pelo poder transformador 
do sorriso e pelo cuidado com o próximo. O 
atendimento acolhedor é uma característica 
marcante em suas consultas. Seus pacientes são 
como uma extensão da família. Procura estar 
sempre atualizada com o mercado, realizando 
cursos e participando de congressos na área.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Rubens Mota Filho. (Pausa)  
Graduado em Odontologia e pós-

graduado em Endodontia, Saúde Coletiva e 
Programa de Saúde Familiar, pela Ufes. Atua 
como clínico-geral. Faz parte do Idente. Fez 
atendimento no Projeto de Extensão de Cirurgia 
Bucal a pacientes de baixa renda na Ufes. Foi 
funcionário da Prefeitura Municipal de 
Guarapari, atendendo a pacientes com 
necessidades especiais. (Pausa)  
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(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Vanessa Leal. (Pausa)  
Graduada em Odontologia pela Ufes e 

pós-graduada e especialista em Ortodontia e 
Ortopedia Funcional dos Maxilares pela 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 
Especialista em Políticas Públicas em Saúde pela 
Universidade de Araraquara. Coordenadora em 
Vitória, há oito anos, dos projetos Dentista do 
Bem e Apolônias do Bem, da ONG Turma do 
Bem. Gerencia a rede Dezoito Mil Dentistas 
Voluntários no Brasil e em mais treze países da 
América Latina.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Victor Hugo Ramirez Aguilar. (Pausa)  
Cirurgião-dentista formado em Bacharel 

em Humanidades e em Odontologia pela 
faculdade de Bolívia. Cursos de Cirurgia Oral 
Menor; Ponte Fixa – Prótese III; Prótese Fixa e 
Periodontal; Teórico Prático de Prótese  

Total e curso de Construção de um 
Elemento Unitário com Aplicação da Cerâmica 
Duceram.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Paulo Roberto Godinho. (Pausa)  
Graduado em Odontologia pela UFJF, 

Minas Gerais, em 1984. Atuou como cirurgião-
dentista no Exército Brasileiro por dois anos. 
Pós-graduação em Saúde Coletiva, em Saúde da 
Família e em Administração Pública. Atualmente 
está no Controle Social e é servidor público 
efetivo desde 1994.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Márcio Francisco Pereira. (Pausa)  
Graduado em Odontologia pela Esfa, em 

Santa Teresa. Especializado em Endodontia pela 
ABO-ES, cursando mestrado em Odontologia na 
Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro. 
Professor de Endodontia da Esfa, em Santa 
Teresa. Professor de Endodontia no curso de 
Odontologia da Faculdade Multivix Vitória.   

(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Freire Odontologia.   
Convidamos o doutor Lauro Henriques 

Freire e doutora Renata Freire a participarem 
deste momento de homenagem. (Pausa)  

Graduado, MBA em Faculdade de 
Odontologia, serviu ao Exército Brasileiro como 
tenente. É cirurgião dentista. Residente em 
Marataízes, cidade natal, onde fundou a Freire 
Odontologia. Especialização em implantodontia 
e prótese sobre implante; pós-graduado em 
odontologia estética digital. A Freire 
Odontologia tornou-se membro oficial do 
Sucesso Odonto Prime, que congrega as 
trezentas clínicas de alta performance no Brasil.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Lucas Botelho Gazzinelli. (Pausa)  
Cirurgião-dentista formado pela Faesa; 

especialização e mestrado em odontopediatria, 
com atuação destacada na odontopediatria e 
atendimento a pacientes com necessidades 
especiais no âmbito hospitalar; atualização e 
capacitação de equipe de pesquisas em 
atendimento odontológico a pacientes com 
necessidades especiais, adolescentes, e 
habilitação em odontologia hospitalar e UTI.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Sandra de Vasconcellos Schmidt. (Pausa)  
Cirurgiã-dentista, formada e graduada 

em Odontologia pela Ufes; especialista em 
prótese dental; especialização em saúde da 
pessoa idosa; especialização em atenção 
primária à saúde; mestranda em Saúde Coletiva, 
Ufes; protesista, Centro de  

Especialidade do Município de Vitória; 
referência técnica em saúde bucal da secretaria 
estadual.  

 

(Procede-se à entrega da 
comenda)  

 

Encerrando as comendas desta noite, 
convidamos a doutora Mariana Aleluia Drago. 
(Pausa)  
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Graduada em Odontologia, especializada 
em gestão do trabalho e educação, auditoria em 
Saúde da Família e Saúde Coletiva; mestrado em 
Clínica Odontológica, pela Ufes. Atualmente 
trabalha na Prefeitura Municipal de Vitória, 
atendimento PSF.  

A doutora Mariana foi uma indicação do 
nosso presidente desta Casa, Erick Musso.  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  

Após a entrega dessas homenagens, a 
deputada Janete de Sá e a doutora Luzimar 
Gomes Pinheiro, presidente do Conselho 
Regional de Odontologia do Estado do Espírito 
Santo, fará a entrega do certificado a que se 
refere este artigo, em sessão solene, de 
preferência, comemorativa do Dia do 
Cirurgião-Dentista Brasileiro.  

Convidamos o senhor doutor Carlos 
Alberto Firme da Silva para o momento de 
homenagem. (Pausa)  

  
(Procede-se à entrega da 
comenda)  

  
Convidamos a deputada Janete e o 

deputado Hudson a retornarem aos seus 
assentos neste momento. (Pausa)  

Fará uso da palavra, em nome dos 
homenageados desta noite, o doutor Antônio 
Inácio Ribeiro, professor.  

  
O SR. ANTÔNIO INÁCIO RIBEIRO – 

Senhoras e senhores, boa noite! Cumprimento 
a deputada Janete de Sá, as autoridades da 
Odontologia já mencionadas, e um 
cumprimento especial e fraterno ao meu 
amigo Adão Rosalem.  

Gostaria de dizer a vocês que depois de 
vinte anos em Porto Alegre, quinze anos 
morando em São Paulo, e trinta anos 
morando em Curitiba, fiz uma opção pelo 
Espírito Santo, pela cidade de Guarapari, para 
passar os meus derradeiros dias. Essa opção 
não foi totalmente voluntária, sou um 
hipertenso severo, com quatro internações de 
UTI por conta dessa hipertensão.   

Quis o destino que o meu amigo Adão 
e a professora Denise, da faculdade de 
Odontologia de Santa Teresa, colocassem o 
meu coração à prova. Eu havia sido convidado 
para ministrar uma palestra pelo Dia do 
Dentista, lá em Santa Teresa, na data de 
amanhã. Essa palestra foi antecipada para 
hoje, de forma que estou passando por um 
teste cardiológico bem significativo.  

Meu comentário, e isso me emociona, 
dediquei quarenta e quatro anos à 
Odontologia. Talvez por ser o único não 
dentista homenageado desta noite, fui 
escolhido para falar em nome dos 
homenageados. Esses quarenta e quatro anos 
de dedicação à Odontologia foram a minha 
vida inteira, a minha vida profissional inteira, e 
confesso para vocês, não havia passado por 
um momento tão grandioso. Digo a  

vocês que esse reconhecimento oficial 
pela Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo é algo muito especial, porque 
pelos currículos eu tive oportunidade de 
avaliar todos os homenageados pelos 
relevantes serviços que prestaram à 
Odontologia e à comunidade, à população do 
estado do Espírito Santo. Infelizmente, nem 
todos os estados têm esse reconhecimento. 
Tenho certeza de que os familiares que aqui 
compareceram estão com muito orgulho do 
seu ente querido homenageado. Porque, 
efetivamente, essas coisas nos tocam no 
sentimento.  

Então, em nome dos colegas 
homenageados, gostaria de demonstrar a 
minha gratidão e a gratidão de todos vocês 
por receberem essa distinção e essa 
homenagem.   

Eu quero dar os parabéns à deputada 
Janete de Sá pela maneira brilhante com que 
conduz esse trabalho em prol da classe 
odontológica. E também faço um 
reconhecimento especial ao doutor Adão 
Rosalem, que tem na sua maneira de ser um 
carinho especialíssimo por todos os colegas. 
Então, eu diria a vocês que essa noite ficará na 
minha lembrança e eu tenho certeza que na 
lembrança de todos vocês, homenageados e 
parentes. Parabéns, deputada Janete de Sá, 
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pela brilhante iniciativa e por esse trabalho 
maravilhoso de dar atenção à causa 
odontológica. Obrigado a todos e muito boa 
noite.  

  
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Neste momento, devolvo a 

palavra à deputada Janete de Sá, proponente 
desta sessão, para os procedimentos de 
encerramento.  

  
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Nós estamos chegando ao final e é o 
momento dos agradecimentos. Eu quero 
inicialmente agradecer ao deputado Hudson, 
que comigo conduziu esta sessão valorosa, 
grandiosa e bonita. Quero agradecer à 
doutora Luzimar, à doutora Tereza, que está 
aqui junto conosco, Tereza Intra, que é esposa 
de nosso querido amigo também, dentista - a 
gente o chama de Babá, eu só conheço dessa 
maneira - que passou o bastão para ela e 
continua à frente da ABO, trabalhando em 
favor da Odontologia capixaba.   

Quero agradecer ao doutor Mauro, que 
se encontra conosco; ao doutor Antônio; ao 
doutor Adão Rosalem, meu amigo; ao doutor 
Anselmo Dantas; ao doutor Élio; e quero 
também agradecer a um grande amigo desta 
Casa, ele não foi chamado aqui porque já foi 
homenageado, que é o doutor Edson, que é 
dentista aqui da Assembleia e que já foi 
presidente do CRO. Levanta aí, doutor Edson, 
levanta, doutor Edson! Esteve o tempo todo 
aqui prestigiando os colegas.   

Eu quero agradecer à equipe de 
comunicação; à equipe de fotografia, que 
esteve aqui conosco; ao pessoal da 
Taquigrafia, que está fazendo todos os 
registros; aos seguranças; ao apoio do 
plenário; pessoal que está no bastidor; na 
comunicação; nosso cerimonialista, que é o 
Rikelme, bem como toda sua equipe, tem a 
Gerusa, tem outra menina que me faltou aqui 
no momento o nome, mas sinta-se agradecida 
por todos nós. Lidiane.   

Quero chamar a minha equipe, a minha 
equipe de trabalho. Que toda ela se levante, 
onde estiver que se levante. Essa é minha 
equipe de trabalho, que conduziu essa sessão 

junto comigo. Sem ela ficaria tudo mais difícil. 
Então, obrigada, minha equipe, a Nelzely, 
todos os colegas de equipe através da Nelzely, 
que conduziu, que foi a que organizou a 
sessão junto com os demais colegas. Eu 
agradeço a minha equipe.   

Enfim, eu quero agradecer a todos, em 
especial a todos os homenageados e 
homenageadas e seus familiares. Parabéns, 
vocês mereceram. Foi muito difícil a nossa 
escolha, muito difícil, porque são muitos 
profissionais bons e qualificados. Falo isso 
com muita convicção. E nós tivemos essa 
dificuldade enorme e conseguimos selecionar 
trinta profissionais para homenagear nesta 
noite, sabendo que muitos outros, capazes, 
qualificados e tão importantes, igualmente a 
vocês, virão em outros momentos também 
serem homenageados. Jovens e mais antigos, 
mas de igual valor para todos nós.  

E não havendo mais nada a tratar, nós 
vamos estar agradecendo a vocês, aos 
familiares, pedindo a Deus que os conduza até 
as suas residências. Agradecendo por este 
momento, nós vamos encerrar a presente 
sessão, convocando os deputados e a 
deputada, para a próxima que será na 
segunda-feira. E a Ordem do Dia é aquilo que 
estiver determinado para a sessão. Muito 
obrigada e boa noite a todos. Desculpe, é na 
próxima terça a sessão, porque segunda é 
feriado; é Dia do Servidor Público.  

  
(Comunicamos que a próxima sessão 

será solene, amanhã, às 19h, conforme 
requerimento da Comissão de Educação, 
aprovado em plenário, em homenagem ao 
Dia do Professor, Expediente: o que ocorrer, 
e comunicamos que haverá sessão ordinária 
dia 29 de outubro de 2019, cuja Ordem do 
Dia foi anunciada na vigésima sétima sessão 
extraordinária, realizada em 23 de outubro 
de 2019)  

  
Encerra-se a sessão às vinte horas e 

quarenta minutos.  
  
*As inserções em negrito referem-se 

às previsões regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão.  

Identificador: 340034003300310031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



DIÁRIO OFICIAL 

PODER LEGISLATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Identificador: 340034003300310031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SECRETARIA-GERAL 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral 

 

CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
Secretário-Geral da Mesa 

 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS 
Procurador-Geral 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

FERNANDO VAILANT SA PRADO CARREIRO 
Secretário de Comunicação Social 

 

DANILO SERGIO SALVADEO 
Chefe de Comunicação Social da Presidência 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral 

 

RICARDO BENETTI FERNANDES MOÇA 
Subprocurador-Geral 

 

DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 

WANDERSON MELGAÇO MACEDO 
Diretor de Redação 

 

JOÃO MANOEL MIRANDA NUNES 
Diretor da Procuradoria 

 

OZIEL DOS SANTOS ANDRADE 
Diretor de Taquigrafia Parlamentar 

 

DORIMAR MANDATTO 
Diretor de Tecnologia da Informação 

 

ERYKA DA SILVA CORTELETTI 
Diretora de Documentação e Informação 

 

JOSÉ ROBERTO SILVA HERNANDES 
Diretor da Consultoria Temática 

 

LUIZ ANTONIO ROMEIRO IANNUZZI 
Diretor de Infraestrutura e Logística 

 

SÉRGIO DE ASSIS LOPES 

Diretor de Segurança Legislativa 
 

JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS 
Diretora de Finanças 

 

RAFAEL NUNES CORREA 
Diretor de Controle Interno 

 

Identificador: 340034003300310031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.


	CAPA DIR para  06.09.2019.pdf
	CAPA DIR para  19.02.2019.pdf
	Sem titulo



		2019-10-31T13:58:25-0300




