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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATOS 

 
ATO Nº 3527 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER LICENÇA, ao Deputado 
EUCLÉRIO SAMPAIO, no dia 28/09/2020, na 
forma do Art. 305, inciso III do Regimento 
Interno. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 

de outubro de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 3528 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 3440 

publicado em 15/09/2020, que nomeou 
THAYNARA CRISANTO FRANCISCO, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de outubro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3529 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, FABIANO GONÇALVES 
DE OLIVEIRA, do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de outubro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3530 

 
Altera o Ato nº 3.422 de 
11.09.2020, que dispõe sobre a 
terceira etapa de retomada 
parcial de serviços presenciais no 
âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo - Ales, 
observadas as ações necessárias 
para prevenção de contágio pelo 
Coronavírus - Covid-19 e dá 
outras providências. 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
REGIMENTAIS, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º O artigo 4º do Ato nº 3.422, de 
11.09.2020 passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
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“Art. 4º (...) 
 

§ 1º Fica vedada a circulação de 
familiares dos servidores, inclusive de 
passagem pela garagem do subsolo. 

 
§ 2º Fica autorizada, excepcionalmente, a 
entrada de público externo nas 
dependências da Ales para: 

 
I - a prática de atos públicos relacionados 
à licitações e contratações da Ales, 
cabendo à Direção Geral da Secretaria 
editar Portaria estabelecendo o 
procedimento que será adotado para 
cada evento; 

 
II - atendimento no Posto de 
Identificação Civil e na Delegacia de 
Defesa do Consumidor, mediante prévio 
agendamento, cabendo a cada órgão a 
disponibilização antecipada da lista com 
nome dos cidadãos que estarão 
autorizados a ingressar no Espaço 
Assembleia Cidadã.” (NR) 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 06 de 
outubro de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 3531 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ANTONIO RODRIGUES DE 
FREITAS, do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Euclerio 
Sampaio, por solicitação do próprio Deputado, 

contida no processo nº 201165/2020, a partir 
de 05/10/2020. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 06 de 

outubro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3532 

 
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, ALINE ALVARENGA DONATO 
BEZERRA, para exercer o cargo em comissão de 
Coordenador Especial de Segurança Legislativa, 
código CESEL, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 06 de 

outubro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ERRATA 
 
 No Ato nº 3475, publicado em 
25/09/2020. 
 

onde se lê: 

 
“[...] RITA GOMES CATRINQUE [...]” 

 
leia-se: 
 

“[...] RITA GOMES CATRINQUE CARAN 
[...]” 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 

de outubro de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

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

 
PORTARIA Nº 692 

 
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 licenciada a 

servidora IZILDA LEMOS DOS SANTOS FRANCO, 
matricula 207916, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 15 (Quinze) dias, com 
início em 16/03/2020 e final em 30/03/2020, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

02 de outubro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela  
Direção-Geral da Secretaria 

Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  

Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 693 

 
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 licenciada a 

servidora ROSA EPONINA SALVADOR MORAES, 
matricula 200771, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 10 (Dez) dias, com início 
em 15/09/2020 e final em 24/09/2020, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
02 de outubro de 2020. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela  
Direção-Geral da Secretaria 

Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  

Secretário de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 694 
 

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 licenciada a 

servidora SANDRA MARA PEGO, matrícula 
202570, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 142, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 60 (Sessenta) dias, com início em 
11/03/2020 e final em 09/05/2020, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

02 de outubro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela  
Direção-Geral da Secretaria 

Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  

Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 695 

 
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, 
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 TRANSFERIR as férias regulamentares dos 
servidores abaixo relacionados: 

 
Matrícula Servidores Exercício 

Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

209014-01 
ALESSANDRA 
GOMES 

2020 
16/10/2020 

a 
30/10/2020 

18/01/2021 
a 

01/02/2021 
15 (quinze) 

208338-01 
HIGOR 
CESCONETI 
PINHEIRO 

2019 
07/10/2020 

a 
05/11/2020 

04/01/2021 
a 

02/02/2021 
30(trinta) 

208303-01 
JANAINA DO 
NASCIMENTO 
VALOIS 

2020 
03/10/2020 

a 
17/10/2020 

01/06/2021 
a 

15/06/2021 
15(quinze) 

209686-01 

NILZA 
APARECIDA 
CORDEIRO 
VIANA 

2020 
15/10/2020 

a 
13/11/2020 

01/10/2020 
a 

30/10/2020 
30 (trinta) 

209645-01 
OZEIAS 
PEREIRA DOS 
SANTOS 

2020 
15/10/2020 

a 
13/11/2020 

01/10/2020 
a 

30/10/2020 
30 (trinta) 

201209-01 

SANDRA 
MARIA 
CUZZUOL 
LORA 

2020 
05/10/2020 

a 
19/10/2020 

01/03/2021 
a 

15/03/2021 
15(quinze) 

201707-01 
SANDRA 
MARIA PRETTI 
FURTADO 

2019 
05/10/2020 

a 
09/10/2020 

04/01/2021 
a 

08/01/2021 
05 (cinco) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de outubro de 2020. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela  
Direção-Geral da Secretaria 

Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 696 
 

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, considerando que houve a 
necessidade do servidor permanecer no exercício 
de suas funções, em prol do interesse público, 
durante o período de férias inicialmente marcado, 
conforme justificativa da chefia imediata e com 
base nas informações da CGRH, resolvem, 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares do 
servidor abaixo relacionado: 
 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

207641-03 
LEANDRO 
DA CRUZ 
BORGES 

2020 
08/09/2020 

a 
07/10/2020 

08/10/2020 
a 

06/11/2020 
30 (trinta) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
05 de outubro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela  
Direção Geral da Secretaria 

Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

ATOS DO PROCURADOR-GERAL 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA - 06.10.2020 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça as experiências de sucesso com os sistemas 
agroflorestais. Extrativistas do interior do Acre investem 
nessa alternativa de produção que combina o plantio de 
espécies florestais com cultivos agrícolas 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: Jongo da Serrinha 

01h15 Interesse Público No RS o MPF recomenda à Universidade Federal Gaúcha 
que amplie a oferta nos cursos de pós-graduação para 
grupos minoritários, como refugiados e transexuais. Em 
MG, o MPF faz recomendação para que os municípios da 
região do Alto Paranaíba sejam transparentes e divulguem 
os gastos emergenciais de prevenção e combate à COVD-
19. E ainda, em Pernambuco moradores do conjunto 
Muribeca vão receber indenização da Caixa após Justiça 
Federal homologar acordo com participação do MPF 

01h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

03h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Justiça 

04h15 Audiência pública conjunta 
virtual 

Comissão de Segurança e Comissão de Proteção à Criança 

06h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Justiça 

07h00 Dia de Campo na TV Entenda o sistema de criação de suínos em família, que 
comprovou que manter unidos suínos da mesma família, 
do nascimento até o abate, reduz significativamente o uso 
de antibióticos nos animais 

07h30 MP com Você O dirigente do Núcleo de Controle Externo da Atividade 
Policial (Necap) do Ministério Público Estadual, promotor 
de Justiça Paulo Panaro, explica aos telespectadores como 
o trabalho de fiscalização acontece e quais são suas 
limitações 

08h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo 
Capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Assista uma reportagem especial sobre as terapias 
altermativas 
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09h00 Reunião ordinária virtual (V) Comissão de Saúde 

12h00 Com a Palavra O médico gastroenterologista e deputado Emilio Mameri 
(PSDB) é o entrevistado do programa Com a Palavra. O 
deputado destaca suas atividades parlamentares com 
ênfase nas áreas do meio ambiente e saúde. Ele é autor da 
lei que proíbe o uso de canudinhos de plásticos em bares, 
restaurantes e similares 

12h30 MP com Você O dirigente do Núcleo de Controle Externo da Atividade 
Policial (Necap) do Ministério Público Estadual, promotor 
de Justiça Paulo Panaro, explica aos telespectadores como 
o trabalho de fiscalização acontece e quais são suas 
limitações 

13h00 Reunião ordinária virtual (V) Comissão de Justiça 

14h30 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo 
Capixaba 

15h00 Sessão ordinária híbrida (V) Acompanhe os trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 Com a Palavra O médico gastroenterologista e deputado Emilio Mameri 
(PSDB) é o entrevistado do programa Com a Palavra. O 
deputado destaca suas atividades parlamentares com 
ênfase nas áreas do meio ambiente e saúde. Ele é autor da 
lei que proíbe o uso de canudinhos de plásticos em bares, 
restaurantes e similares 

18h30 Dedo de Prosa Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de 
vários livros. O mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, 
convida o leitor a se aventurar por um romance 

19h00 Som da Terra O programa dessa semana recebe o cantor, Lucas Moran 

19h30 Sabores Nesta edição do Programa Sabores vamos falar sobre 
comida mexicana. Fomos a um restaurante em Vitória, 
conversamos com um mexicano que vive aqui, e também 
demos uma passada na Cidade do México 

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: Turismo no Brasil 

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana abordará a questão dos 
menores infratores, as medidas públicas e socioeducativas 
para a questão 

21h00 Interesse Público Acompanhe uma reportagem sobre o problema do 
descarte do lixo em locais inadequados, como um lixão em 
uma área indígena no Amazonas 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: Mulherismo Africana 

22h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo 
Capixaba 

 

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

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370033003200370033003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Vitória-ES, terça-feira, 06 de outubro de 2020 Diário do Poder Legislativo - 7 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 
ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2020. 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, registraram 
presença em plenário os 
senhores deputados Adilson 
Espindula, Capitão Assumção, 
Dary Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Dr. Rafael Favatto, 
Luciano Machado, Pr. Marcos 
Mansur, Sergio Majeski e Torino 
Marques; registraram presença 
virtual os senhores deputados 
Alexandre Xambinho, Bruno 
Lamas, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Doutor 
Hércules, Doutor Hudson Leal, 
Dr. Emílio Mameri, Engenheiro 
José Esmeraldo, Enivaldo dos 
Anjos, Erick Musso, Gandini, Iriny 
Lopes, Janete de Sá, Marcelo 
Santos, Marcos Garcia, Raquel 
Lessa, Renzo Vasconcelos, 
Theodorico Ferraço e Vandinho 
Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Boa tarde, senhoras e senhores 
deputados!  

Quinze horas em ponto na capital do 
Espírito Santo. Estamos iniciando mais uma 
semana dos trabalhos legislativos da nossa 
Ales.  

Havendo quorum, invocando a 
proteção de Deus declaro aberta esta sessão e 
convido o deputado Danilo Bahiense para 
proferir um versículo da Bíblia.  

Todos em posição de respeito ao nosso 
Criador. (Pausa) 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere 
Romanos, 6:23) 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Amém! 

Gostaria de pedir um minuto de silêncio 
pela passagem da minha mãe - depois vou 
estender também para os deputados que estão 
na plenária agora -, dona Helena Marques de 
Abreu. Enfermeira, começou a profissão aos 40 
anos de idade - por isso falo da força da mulher, 
a mulher tem mais força do que imagina - e 
cuidou de sete filhos.  

Então, aos 40 anos ela se tornou 
enfermeira no Hospital Evangélico, onde 
prestou um serviço maravilhoso à população 
capixaba; ajudou muitas pessoas. E minha mãe 
teve AVC isquêmico, mas antes disso teve 
Alzheimer. E foi uma passagem sem muita dor. 
Dor muito grande para nós familiares, mas é o 
que falei e falo, e no dia do velório disse 
também, é que é muito mais interessante a 
ordem natural das coisas, que é os filhos 
enterrarem os pais, do que os pais enterrarem 
os filhos.  

Então, pediria um minuto de silêncio aos 
colegas deputados e deputadas, e também aos 
telespectadores que nos assistem em casa nesse 
exato momento.  

Oitenta e cinco anos de idade, dona 
Helena Marques de Abreu. 

Mãe, onde estiver me ouvindo nesse 
exato momento, muito obrigado pela educação 
que a senhora me deu, de respeitar sempre o 
próximo. 

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(Sem partido) - Presidente, deputado Danilo 
Bahiense.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Danilo. 

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(Sem partido) - Queria me somar a V.ª Ex.ª. Nós 
já conversamos no dia, eu tinha um 
compromisso fora, mas encaminhei lá três 
pastores para nos representar no velório. E que 
Deus conforte toda família da dona Helena. 
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado, doutor Danilo Bahiense. 

Mais algum deputado? 
 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - 

Presidente... 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Dary Pagung. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Presidente! 
 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - O 

deputado Hércules parece que está também 
pedindo…  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - O Dorimar já vai fechar ali. 
  
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Meus 

sentimentos a V.ª Ex.ª, que é um filho exemplar, 
e também a toda sua família. Sei que não é fácil. 
Nós, seres humanos, sabemos que um dia 
vamos, mas nunca e jamais esperamos que seja 
tão rápido, né? A gente não espera! Então, 
quero aqui desejar que Deus conforte o seu 
coração e o da sua família. 
  

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito obrigado, Dary Pagung. 
 Mais algum deputado? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Senhor presidente deputado 
Torino Marques, também gostaria de me somar 
aos demais colegas nos sentimentos pela 
passagem da sua mãe, que Deus já acolheu em 
bom lugar; mas que conforte os corações de 
todos aqueles que ficaram. A dor maior é de 
quem fica, por ter a certeza de perder uma 
pessoa tão importante, né. Mas que Deus 
conforte toda a família e, principalmente você, 
que é nosso colega aqui do dia a dia, que está 
conosco tão sorridente.  

Que essa luz, que foi para o céu nos 
braços do Pai, transforme o seu sorriso ainda 
mais sorridente para a companhia de todos os 
nossos colegas aqui. 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito obrigado, Dr. Rafael Favatto. 
 Capitão Assumção. 
  

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 
(PATRIOTA) - Meu amigo Torino Marques, 
também quero desejar meus sentimentos. O 
fruto do que ela produziu está aí, uma pessoa 
do bem, um homem que foi feito para alegrar as 
pessoas na sua profissão, para transmitir boas 
informações, para transmitir também alegria, a 
vontade de ser um cidadão de bem. Então, tudo 
o que ela fez está hoje representado em V. Ex.ª 
e isso vai confortar seu coração. Primeiramente 
Deus! Só Deus pode confortar o nosso coração! 
E dizer que ela cumpriu a missão dela na Terra e 
ela está hoje com o nosso Senhor Jesus Cristo. 

 Deus o abençoe! 
  

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Amém!  

E muito obrigado pela presença. 
Agradeço muito a presença de V. Ex.ª ao velório 
de minha mãe, e também de alguns deputados 
que foram. Os que não puderam ir, sei dos 
compromissos de cada um. Eu não tinha como 
faltar porque era a minha mãe, mas agradeço 
muito a quem foi e agradeço mais ainda a quem 
não pôde ir e mandou condolências. Isso é 
muito importante! 
 Deputado Adilson Espindula. 
  

O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Eu 
também, senhor presidente, como os demais 
colegas aqui, quero deixar os meus sentimentos 
de pesar a V. Ex.ª e a todos os seus familiares 
por essa perda irreparável. Que Deus possa 
consolar vocês nesse momento de extrema 
tristeza. Com certeza foi uma grande mulher. 
Exemplo disso que deixou aqui os seus filhos; V. 
Ex.ª, como segundo vice-presidente desta Casa, 
um exemplo de pessoa, e isso vem de berço, da 
educação que a sua mãe te deu. Que Deus a 
tenha em Seus braços! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Amém! 
Mais algum deputado gostaria de pedir 

um minuto de silêncio? 
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Deputada Janete de Sá. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Deputado 

Torino, está me ouvindo perfeitamente? 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Estou ouvindo muito bem! Estamos 
ouvindo, sim! 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Mas está 
um eco no telefone. 

Bom, também quero externar, deputado 
Torino, os nossos sentimentos, o carinho de 
minha família para com você, que é um colega 
grandioso, e para com a sua família, porque não 
é fácil a gente perder um ente querido. Mas 
dona Helena, certamente, ela só muda de plano. 
E nós todos vamos nos encontrar na eternidade. 
Com certeza, dona Helena, neste momento já se 
encontra na face de Jesus, depois de ter 
cumprido uma missão belíssima, com muita 
garra, coragem, determinação, e ter criado 
vocês no caminho do bem, ter constituído uma 
família honrada e que tem dentre eles um 
membro representando o povo do Espírito 
Santo. Então, o meu carinho, o carinho da 
minha família, Torino. Que Deus possa consolar 
você e confortar toda a família nesse momento 
difícil. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado, deputada Janete de Sá. 

Deputado José Esmeraldo? 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Deputado Ferraço gostaria de falar. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
Deputado Torino, pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Pode falar, deputado. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
Meus sentimentos! Que Deus já a acolheu eu 
não tenho dúvida nenhuma. Cumpriu sua 
missão aqui na Terra. 

 Você é um grande colega, um grande 
amigo. E dona Helena Marques de Abreu, com 
certeza, foi uma mãe excepcional, como todas 
as mães são.  

A coisa mais importante na nossa vida é 
a mãe da gente! E quando nós perdemos o 
nosso ente querida, essa mãe que nos gerou, 
realmente é um impacto grande. Mas o amigo, 
o deputado, o chefe de família, aquela pessoa 
que sempre está de bem com a vida, que é V. 
Ex.ª, meu querido deputado Torino, realmente 
dará a volta por cima. E dona Helena estará, em 
todo momento, junto a você e seus familiares 
prestando solidariedade, não aqui na Terra, mas 
lá no céu e, com certeza, apoiando-o em tudo 
que precisar, e aos seus familiares. Que Deus a 
abençoe! Que Deus a proteja! E, com certeza, 
ela já está num lugar bem reservado com tudo 
aquilo que fez aqui, na Terra, junto a todos nós, 
humanos.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Muito obrigado, deputado José 
Esmeraldo.  
Deputado Theodorico Ferraço.  
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Deputado?  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Estamos te ouvindo.  

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Deputado Torino Marques, gostaria de registrar 
meu maior sentimento em meu nome e em 
nome da minha família, (Inaudível) dona 
Helena, sem dúvida alguma, foi uma mulher 
guerreira. E tenho certeza, Torino, que Deus já 
abriu as portas do paraíso (Inaudível) grande 
consolo seu, neste momento...  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Acho que o deputado Ferraço caiu... 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
...o sentimento do seu colega, do seu amigo. Ela 
morreu e deixou você, Torino, para ficar aqui, 
com a gente, trazendo seus ensinamentos, a 
educação que você recebeu. E, por isso, 
registramos as nossas tristezas, as nossas 
lágrimas, que se dividem com você e com toda a 
família. Mas, como já disse, as portas do céu já 
se abriram para ela.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Muito obrigado, deputado Theodorico 
Ferraço.  
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O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, Hércules!  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Doutor Hércules.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, Hércules.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Pela ordem, Hércules! 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Torino, seu microfone está desligado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Meu microfone? Não, ele está ligado. 
Alô! Alô! Aqui a gente está ouvindo alto e bom 
som. Estão me ouvindo aí?  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Seu microfone continua desligado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Doutor Hércules, o senhor me 
ouve?  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Alguém da Mesa dê um socorro ao presidente 
Torino!  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Pode falar, deputado Doutor Hércules! 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - A 
assessoria da Mesa (Inaudível) 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Seu microfone continua desligado, Torino!  

  
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Ajude ao presidente, alguém da Mesa!  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Meu microfone está desligado? Vocês 
não estão me ouvindo não, aí?  

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 

Agora (Inaudível) 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) -  

Agora ligou.  

Presidente, Hércules. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Deputado Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) -  
Presidente, quero pedir também um minuto de 
silêncio para Janio Alves, pai de um funcionário 
do meu gabinete, o Júnior Spalenza, que foi 
sepultado no sábado. Mas, quero aproveitar, 
também, e dizer da (Inaudível) Presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Oi! Pode falar, deputado.  Já fechamos o 
microfone.  

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) -  A 

deputada Janete tem que desligar o microfone.  
Bom, naturalmente, neste momento 

difícil de V. Ex.ª e da família, sei que V. Ex.ª teve 
duas felicidades: sua mãe, que o criou como um 
dos deputados mais queridos que temos aqui na 
Assembleia, que jamais (Inaudível) nenhum de 
nós, os colegas, os servidores, qualquer tipo 
de... diminuir o outro, achando que o outro é 
melhor (Inaudível) sua mãe era enfermeira 
como era a deputada Janete.  

Enfermeira ou enfermeiro é aquele 
profissional que, naturalmente, nas horas mais 
difíceis da gente, está ao nosso lado. Então, ela 
era uma supermãe. Você deve estar, 
naturalmente, com o coração tranquilo porque 
ela fez uma família de gente importante, 
naturalmente, (Inaudível) não por você, mas de 
todos nós, de todos os amigos da sua mãe que 
partiu. 

O meu abraço, Torino! Com certeza isso 
vai passar.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Muito obrigado!  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

-PSL) - Muito obrigado, Doutor Hércules!  
 

 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Pela 
ordem, senhor presidente! Pela ordem! 
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 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Hudson Leal.  
 
 O SR. DOUTOR HUDSON LEAL - 
(REPUBLICANOS 10) - Torino, eu quero externar 
os meus sentimentos a você, a sua família e 
saber que o projeto é de Deus. A gente tem um 
projeto para a nossa vida, mas o projeto é de 
Deus. Que, neste momento, o nosso Deus 
conforte e console o seu coração. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Pela ordem, deputado Torino! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito obrigado! 
 Pela ordem, deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Só para externar também o que já externamos 
todos nós no grupo de deputados com relação 
ao falecimento de sua querida mãe. Fiquei mais 
sentido porque nós conversamos na semana 
anterior com relação à enfermidade dela. Como 
amigo que sou de V. Ex.ª, o considero muito, 
quero que V. Ex.ª tenha o nosso abraço, pela 
dificuldade que é a não presença dela mais 
conosco aqui. Sei que V. Ex.ª é forte e tem 
também o reconhecimento de todos nós aqui na 
Assembleia Legislativa. O carinho que V. Ex.ª 
tem, naturalmente, conforta. Mas saiba que ela 
está, como disse o deputado Hudson, no plano 
de Deus, que é um plano muito maior do que o 
nosso aqui. Então, os meus sentimentos, amigo. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor 
presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Marcos Garcia. 

 
 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor 
presidente, também quero me somar aos 
demais amigos, deputados e deputadas. Quero 
prestar também a minha solidariedade a V. Ex.ª 
pela morte da tua mãezinha. 
 Sabemos da dor que o senhor deve estar 
passando neste momento e toda a sua família. 
Estou em oração aqui. Nós deputados estamos 

aqui, eu acredito, orando para que conforte o 
coração de V. Ex.ª e de toda a tua família, meu 
querido. Estamos juntos, estamos aí! O senhor 
pode contar com a gente. Um abraço, senhor 
presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito obrigado, deputado Marcos 
Garcia! 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) - 
Pela ordem, presidente! 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Senhor presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Alexandre Xambinho. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) - 
Meu amigo, deputado Torino Marques, quero 
me somar junto aos colegas neste momento de 
sentimento e de dor com a partida da sua 
querida mãe, dona Helena, e dizer que ela 
deixou um grande exemplo para todos nós, que 
é o filho dela, a formação do filho dela, o 
caráter, a educação que ela deixou do filho e da 
sua família. 
 Ela hoje parte para um plano maior, um 
plano melhor, um plano onde nós vamos todos 
nos encontrar um dia e poder estar ao lado de 
Deus e viver em paz. Mas ela deixa para a gente 
aqui na Terra bons exemplos. E esse exemplo 
maior é V. Ex.ª, que é um homem de caráter, 
um homem respeitado e o amigo que é, 
deputado Torino Marques. 
 Meus sentimentos, meu amigo. Que 
Deus conforte o seu coração e de todos os seus 
familiares. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Amém! Muito obrigado, deputado 
Alexandre Xambinho. 
 Deputado Emílio Mameri. 

 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Torino! 

 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Fale, amigo! 
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 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Eu 
quero me somar também a todos os nossos 
deputados que já falaram sobre esse 
sentimento, que é um sentimento de dor, mas 
você sabe que a sua mãe, que eu não a conheci, 
mas conheço muito, porém, você, de muito e 
muito tempo, e pelo que eu conheço de você, 
tenho certeza absoluta de que ela foi uma mãe 
exemplar. Fica a saudade naturalmente, mas ela 
está em outro plano e é o plano de Deus. 
 Então, mais uma vez, um abraço 
solidário a você e a toda a família. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado, deputado. 
 Mais algum deputado gostaria de pedir 
um minuto de silêncio? 
 
 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Bruno 
Lamas, Torino. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ei, deputado Bruno Lamas! Fique à 
vontade. 
 
 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Eu quero 
também prestar a minha solidariedade, desejar 
a paz de Jesus no seu coração. Eu tenho certeza 
de que eu tenho ouvido isso e isso se cumprirá 
nas nossas vidas, na sua vida, que Deus proverá, 
meu irmão. Registrar a sua resiliência, a sua 
força. Mesmo diante de uma dor dessas, está 
conduzindo os trabalhos da Assembleia. Então, 
receba o meu abraço e o da minha família. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito obrigado, deputado. 
 Mais algum deputado gostaria de pedir 
um minuto de silêncio? 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - Torino! 
Raquel! Raquel! 

 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputada Raquel Lessa. 
 
 A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - Torino, 
também quero me somar com os meus colegas. 
O nosso sentimento. Aceite o nosso sentimento. 
Perder uma mãe não é fácil, ela com oitenta e 

cinco anos. Mas, gente, mãe é mãe. A minha já 
está com noventa e a gente quer sempre a mãe 
perto da gente. E é uma dor muito grande. 
 Então, assim, que Deus possa confortar o 
coração de todos vocês, toda a sua família. E 
que Deus dê o consolo mesmo a vocês. Um 
grande abraço, meu amigo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito obrigado. 
 
 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Pela ordem, 
presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputada Iriny Lopes. 
 
 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Assim como 
os meus demais colegas eu quero deixar para 
você, Torino, o meu abraço fraterno, para você 
e para a sua família. Que Deus dê bastante 
conforto ao coração de vocês nessa hora tão 
difícil que a gente passa. É um momento muito 
difícil da vida da gente e eu espero que vocês 
tenham conforto, tenham força. E toda a nossa 
solidariedade para você e para todos os seus. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito obrigado, deputada Iriny Lopes. 
 Mais algum deputado gostaria de pedir 
um minuto de silêncio? 
 
 O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Pela 
ordem, senhor presidente! 
 
 O SR. ERICK MUSSO - (REPUBLICANOS 
10) - Deputado Torino Marques! 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ei, deputado Erick Musso! 
 Fala, presidente. O presidente-mor da 
nossa Assembleia Legislativa. Boa tarde, 
presidente. 

 
 O SR. ERICK MUSSO - (REPUBLICANOS 
10) - Primeiro, boa tarde, deputado Torino, 
deputados e deputadas, amigos e amigas. Estou 
aqui na sala da Presidência, já descendo ao 
plenário, mas não poderia deixar de, neste 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370033003200370033003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Vitória-ES, terça-feira, 06 de outubro de 2020 Diário do Poder Legislativo - 13 

momento, também me solidarizar com a perda 
irreparável da sua mãe. Ainda não tive a 
oportunidade de lhe dar um abraço 
pessoalmente, mas, descendo, o farei. Você é 
um exemplo, é um amigo querido por todos 
nós. Que Deus conforte o seu coração e o 
coração de toda a família. Já já estou aí em 
plenário para que a gente possa dar 
prosseguimento a nossa sessão. 
 Um abraço a todos. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito obrigado, presidente. 
 Mais algum deputado gostaria de se 
manifestar? 
 
 O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Pela 
ordem, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Quem fala? 
 
 O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - 
Deputado Gandini. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ei, deputado Gandini. Boa tarde, 
deputado, presidente da Comissão de Justiça. 
 
 O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Consegui 
agora liberar o áudio. Eu queria me juntar aos 
demais deputados pela passagem da sua mãe e 
desejar que a família, em Deus, se restabeleça. 
Não tenho noção do que é viver este momento 
ainda, mas queria me solidarizar com V. Ex.ª e 
sua família. Está bom? Um abraço! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito obrigado! 
 Mais algum deputado? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Senhor presidente? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Luciano Machado. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Eu 
quero também me juntar a todos, por 

unanimidade, a todas as pessoas que gostam 
muito do deputado Torino. 
 Eu não tive o prazer de conhecer dona 
Helena, mas eu sei que pelo seu carisma, sua 
simpatia, ela foi uma mãe que educou a família 
muito bem. E ela está em um bom lugar. A 
tristeza é de quem fica, mas Deus dá o conforto 
de saber que ela cumpriu uma missão que, 
quem dera, se nós conseguirmos fazer o 
mesmo. 
 Deus abençoe você e toda a família. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito obrigado. Mais algum deputado 
gostaria? Deputado Lorenzo Pazolini. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(REPUBLICANOS 10) - Deputado Torino, boa 
tarde a todos e todas. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Boa tarde, deputado. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(REPUBLICANOS 10) - Registrar a nossa tristeza, 
mas aqui o nosso sentimento de condolência e 
de luto pelo falecimento de dona Helena, sua 
mãe. 
 Tivemos a oportunidade de estar junto à 
V. Ex.ª no sepultamento, no velório, e ouvimos a 
belíssima canção que o seu irmão compôs em 
homenagem a sua mãe. E por aí nós temos a 
certeza de que é uma família constituída, bem 
constituída, com pilares sólidos, com respeito. E 
V. Ex.ª representa com brilhantismo não só a 
sociedade capixaba, mas, especialmente, essa 
família, pode ter certeza! Eu tive contato com 
seus familiares, com amigos, é profundo o 
respeito e a admiração que eles têm por você e 
pela sua querida e estimada mãe. Que papai do 
céu a receba. E eu tenho certeza absoluta de 
que vai dar força para superar este momento de 
luto, mas prosseguindo no bom combate, no 
bom caminho que vossa mãe deixou, esse 
legado de ensinamento não só para V. Ex.ª, mas 
para todos os irmãos e para toda a família. 
 Parabéns a você por ter aprendido as 
lições. E fica aqui o nosso sentimento de pesar e 
respeito pelo passamento de sua querida mãe. 
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 Obrigado, deputado. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado deputado Lorenzo Pazolini. 
 Mais algum deputado? 
 Olha, o legado que minha mãe deixou 
para mim vai ser muito importante para eu 
passar para as pessoas também. Respeitar pais e 
mães acima de qualquer coisa. E isso é um 
ensinamento que também é bíblico, porque 
quando você respeita pai e mãe e honra teu pai 
e tua mãe acima de qualquer coisa, você, na 
verdade, está respeitando também o seu 
Criador, que é o seu pai, que é Deus. 
 Um minuto de silêncio, um pedido meu, 
pela passagem da minha mãe, e também do 
Doutor Hércules. 
 Em posição de respeito, por favor. 
(Pausa) 
 

(A Casa presta a homenagem) 
 
 Muito obrigado, senhoras e senhores! 
 Dispenso a leitura da ata da sessão 
anterior, mas declaro aprovada, conforme foi 
disponibilizada no site da Assembleia Legislativa, 
da Ales. 
 Passamos, então, à fase do Expediente. 
 Primeira parte do Expediente, para 
simples despacho. 
 

1. Projeto de Lei n.º 503/2020, do 
deputado Luciano Machado, que institui o dia 
02 de abril como o Dia Estadual em memória 
aos cidadãos que faleceram em virtude da 
Covid-19 e de Homenagem aos Profissionais da 
Saúde no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98000&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/98000-
142852731423092020-assinado.pdf#P98000 
 
 À Comissão de Justiça, na forma do art. 
276 do Regimento Interno. 
 

2. Projeto de Lei n.º 504/2020, do 
deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 

as concessionárias e permissionárias obrigarem 
a divulgar, nas plataformas digitais dos órgãos 
competentes, os relatórios de vistorias técnicas 
realizadas em viadutos, pontes, túneis, 
passarelas e quaisquer obras públicas, no 
âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98017&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/98017-
163826202223092020-assinado.pdf#P98017 
 
 Junte-se ao Projeto de Lei n.º 447/2020. 
 

3. Projeto de Lei n.º 507/2020, do 
deputado Bruno Lamas, que declara de 
Utilidade Pública a Associação “Com 
Manguinhos”, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98058&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/98058-
173540278224092020-assinado.pdf#P98058  

 

 À Comissão de Justiça, na forma do art. 
276 do Regimento Interno. 

 

4. Projeto de Lei n.º 508/2020, do 
deputado Adilson Espindula, que acrescenta os 
§§ 1.º e 2.º ao art. 28 da Lei Estadual n.º 
10.179, que dispõe sobre a Política Estadual de 
Recursos Hídricos, e institui o Sistema 
Integrado de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos do Estado - SIGERH/ES e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98062&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/98062-
180907111024092020-assinado.pdf#P98062 

 

 Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Meio Ambiente e de Finanças. 

 

5. Projeto de Lei n.º 509/2020, do 
deputado Carlos Von, que acrescenta item ao 
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anexo único da Lei n.º 10.976, de 14 de janeiro 
de 2019, declarando de Utilidade Pública a 
Associação dos Artesãos de Conceição da Barra 
- ARTBARRA, em Conceição da Barra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98014&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/98014-
162614653523092020-assinado.pdf#P98014 
 
 À Comissão de Justiça, na forma do art. 
276 do Regimento Interno. 
 

6. Projeto de Lei n.º 513/2020, do 
deputado Euclério Sampaio, que acrescenta 
item ao Anexo único da Lei n.º 10.976, de 14 de 
janeiro de 2019, declarando de Utilidade 
Pública a ONG Voluntários do Bem, com sede 
em Nova Venécia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98110&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/98110-
162657193225092020-assinado.pdf#P98110  
  
 À Comissão de Justiça, na forma do art. 
276 do Regimento Interno. 
 

7. Projeto de Lei n.º 516/2020, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
dispõe sobre a cessão de passagens a policiais 
e bombeiros militares e policiais civis no 
sistema de transporte coletivo intermunicipal 
de passageiros no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98111&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/98111-
170157994825092020-assinado.pdf#P98111  
   
 Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Mobilidade Urbana e também de Finanças. 
 

8. Parecer oral, da Comissão de Justiça, 
em votação realizada na 13.ª Reunião 

Ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicada no DPL em 24/08/2020, que concluiu 
pela inconstitucionalidade, do Projeto de 
Resolução n.º 09/2019, do deputado Pr. 
Marcos Mansur, que altera a redação do artigo 
54-B, do Regimento Interno, para redefinir e 
ampliar as atribuições da Comissão de 
Cooperativismo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents
/PR/PR92019/761995-
152613426103092020.pdf 
 
 Inclua-se na Ordem do Dia. 
 

9. Parecer n.o 156/2020, da Comissão de 
Justiça, em votação realizada na 12.ª Reunião 
Ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicada no DPL em 17/08/2020, que concluiu 
pela manutenção do despacho denegatório do 
senhor presidente da Mesa Diretora, (votação 
unanime dos membros da Comissão de 
Justiça), do Projeto de Lei n.º 941/2019, do 
deputado Capitão Assumção, que estabelece 
honraria e promoção ao Policial Militar, no 
âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97325&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/97325-
171157194626082020-
assinado(14287)(14288)(14284)(14285)(14286).
pdf#P97325 
 
 Conforme decisão aprovada em Plenário 
na sessão ordinária do dia 26, o autor terá até 
três sessões para apresentação de recursos da 
decisão do parecer da Comissão de Justiça, 
conforme dispõe o inciso I do § 6.º do art. 23 do 
Regimento Interno, alterado recentemente pela 
Resolução n.º 6360, publicada no DPL do dia 
22/07. 
 

10. Parecer n.o 206/2020, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 14.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 31/08/2020, 
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/PR92019/761995-152613426103092020.pdf
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que concluiu pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unanime dos membros da 
Comissão de Justiça), do Projeto de Lei n.º 
613/2019, do deputado Doutor Hércules, que 
institui a regularização Fundiária Urbana - 
REURB - no território estadual, a qual abrange 
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e 
sociais destinadas à incorporação dos núcleos 
urbanos informais ao ordenamento territorial 
urbano e à titulação de seus ocupantes. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97724&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/97724-
150941809114092020-
assinado(14604)(14607)(14605)(14606).pdf#P9
7724  

 

 Conforme decisão aprovada em Plenário 
na sessão ordinária do dia 26, o autor terá até 
três sessões para apresentação de recursos da 
decisão do parecer da Comissão de Justiça, 
publicado no DPL do dia 22/07. 

 

11. Parecer n.o 208/2020, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 14.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 31/08/2020, 
que concluiu pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e aprovação, na forma 
do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 427/2020, do deputado Coronel 
Alexandre Quintino, que acrescenta item ao 
Anexo I da Lei n.º 10.975, de 14 de janeiro de 
2019, denominando Jaurio Campanha, a 
Farmácia Cidadã do município de Castelo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97725&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/97725-
151334044014092020-
assinado(14609)(14610)(14608).pdf#P97725  

 

 Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

 

12. Parecer n.o 209/2020, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 14.ª 

Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 31/08/2020, 
que concluiu pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unanime dos membros da 
Comissão de Justiça), do Projeto de Lei n.º 
718/2019, do deputado Alexandre Xambinho, 
que altera o art. 23 da Lei n.º 2.449, de 23 de 
novembro de 1969, da criação do 
Departamento de Imprensa Oficial (DIO), passa 
a vigorar com o acréscimo do seguinte 
parágrafo 2.º, passando o atual Parágrafo 
Único à §1.º, autorizando a publicar 
gratuitamente no diário oficial eletrônico, 
balancetes e editais de associações, conselhos 
e entidades sem fins lucrativos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97726&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/97726-
151922216614092020-
assinado(14611)(14612)(14613).pdf#P97726 
 
 Conforme decisão aprovada no Plenário 
na sessão ordinária do dia 26, o autor terá até 
três sessões para apresentação de recursos da 
decisão do parecer da Comissão de Justiça, 
publicado no DPL do dia 22/07. 
 

13. Parecer n.o 211/2020, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 14.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 31/08/2020, 
que concluiu pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e aprovação, na forma 
do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 665/2019, do deputado Carlos Von, 
que acrescenta item ao Anexo II da Lei n.º 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo a 
Semana Estadual de Conscientização do Uso 
Saudável das Tecnologias Digitais, Internet e 
Mídias Sociais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97728&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/97728-
152341639314092020-

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370033003200370033003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97724&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97724-150941809114092020-assinado(14604)(14607)(14605)(14606).pdf#P97724
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97725&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97725-151334044014092020-assinado(14609)(14610)(14608).pdf#P97725
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97725&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97725-151334044014092020-assinado(14609)(14610)(14608).pdf#P97725
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97725&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97725-151334044014092020-assinado(14609)(14610)(14608).pdf#P97725
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97725&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97725-151334044014092020-assinado(14609)(14610)(14608).pdf#P97725
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97726&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97726-151922216614092020-assinado(14611)(14612)(14613).pdf#P97726
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97726&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97726-151922216614092020-assinado(14611)(14612)(14613).pdf#P97726
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97726&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97726-151922216614092020-assinado(14611)(14612)(14613).pdf#P97726
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97726&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97726-151922216614092020-assinado(14611)(14612)(14613).pdf#P97726
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97728&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97728-152341639314092020-assinado(14616)(14617)(14614)(14615).pdf#P97728
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97728&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97728-152341639314092020-assinado(14616)(14617)(14614)(14615).pdf#P97728
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97728&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97728-152341639314092020-assinado(14616)(14617)(14614)(14615).pdf#P97728
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assinado(14616)(14617)(14614)(14615).pdf#P9
7728 

 

 Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

 

14. Parecer n.o 216/2020, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 14.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 31/08/2020, 
que concluiu pela inconstitucionalidade, do 
Projeto de Lei n.º 809/2019, do deputado 
Marcos Garcia, que proíbe a produção, 
comercialização e o uso de embalagens e 
recipientes de poliestireno destinados ao 
acondicionamento de alimentos e bebidas no 
Estado e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97734&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/97734-
154255797914092020-
assinado(14640)(14641)(14638)(14639).pdf#P9
7734  

 

 Inclua-se na Ordem do Dia. 
 

15. Parecer n.o 225/2020, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 15.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 09/09/2020, 
que concluiu pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e aprovação, com 
adoção de emenda aditiva, na forma do art. 
276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei 
n.º 405/2019, da deputada Iriny Lopes, que 
acrescenta item ao Anexo Único da Lei n.º 
10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando 
de utilidade pública a Associação dos 
Aposentados e Pensionistas da Previdência 
Social do Estado (ASAPREVES). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97808&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/97808-
144410285116092020-
assinado(14669)(14670)(14671).pdf#P97808 

 

Inclua-se na Ordem do Dia, para 
cumprimento do prazo recursal. 

16. Parecer n.o 229/2020, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 15.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 09/09/2020, 
que concluiu pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e aprovação, com 
adoção de emenda susbstitutiva, na forma do 
art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de 
Lei n.º 666/2019, da deputada Janete de Sá, 
que acrescenta item ao Anexo I da Lei n.º 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
“Agosto Lilás - Mês de conscientização pelo fim 
da violência contra a mulher” no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97811&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/97811-
145423489516092020(14678)-
assinado(14679)(14675)(14676)(14677).pdf#P9
7811 
 

Inclua-se na Ordem do Dia, para 
cumprimento do prazo recursal. 

 
17. Parecer n.o 230/2020, da Comissão 

de Justiça, em votação realizada na 15.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 09/09/2020, 
que concluiu pela inconstitucionalidade, do 
Projeto de Lei n.º 762/2019, do deputado 
Doutor Hércules, que dispõe sobre as diretrizes 
para implantação, pelos municípios, de Grupos 
de Promoção à Saúde, no âmbito da Estratégia 
de Saúde da Família na Atenção Básica do SUS 
e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97812&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/97812-
145759349316092020(14680)-
assinado(14684)(14681)(14683)(14682).pdf#P9
7812 
 

Inclua-se na Ordem do Dia. 
 
18. Parecer n.o 233/2020, da Comissão 

de Justiça, em votação realizada na 15.ª 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370033003200370033003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 09/09/2020, 
que concluiu pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e aprovação, na forma 
do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 283/2019, da deputada Janete de Sá 
e outos, que acrescenta item ao Anexo I a que 
se refere o art. 1.º da Lei Ordinária n.º 10.975, 
de 14 de janeiro de 2019, denominando de 
“Thayná Andressa de Jesus Prado” o espaço 
destinado ao funcionamento da Sala Lilás no 
Departamento Médico Legal de Vitória. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97815&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/97815-
150749913216092020(14697)-
assinado(14698)(14696)(14695)(14694).pdf#P9
7815  

 

Inclua-se na Ordem do Dia, para 
cumprimento do prazo recursal. 

 

19. Parecer n.o 234/2020, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 15.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 09/09/2020, 
que concluiu pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e aprovação, na forma 
do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 790/2019, da deputada Janete de Sá, 
que acrescenta item ao Anexo Único da Lei n.º 
10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando 
de utilidade pública a Associação de Moradores 
do Bairro Decão, no município de 
Montanha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97816&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/97816-
151039788516092020(14702)-
assinado(14703)(14701)(14700)(14699).pdf#P9
7816 

 

Inclua-se na Ordem do Dia, para 
cumprimento do prazo recursal. 

 

20. Parecer n.o 235/2020, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 15.ª 

Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 09/09/2020, 
que concluiu pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e aprovação, na forma 
do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 365/2020, do deputado Enivaldo dos 
Anjos, que altera o item 10, do Anexo II da Lei 
n. 10.975, de 14 de janeiro de 2019, incluído 
pela Lei n.º 11.066, de 06 de novembro de 
2019, que denominou Edson Machado a 
rodovia ES-341, que liga a ES-080, na localidade 
de Angelo Frechiani a ES-164, em Pancas/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97817&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/97817-
151314445216092020(14704)-
assinado(14708)(14705)(14707)(14706).pdf#P9
7817 

 

Inclua-se na Ordem do Dia, para 
cumprimento do prazo recursal. 
 

21. Parecer n.o 209/2020, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 14.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 31/08/2020, 
que concluiu pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unanime dos membros da 
Comissão de Justiça), do Projeto de Lei n.º 
634/2019, do deputado Alexandre Xambinho, 
que institui no Estado Lei de incentivo Fiscal ao 
Desporto, à prática desportiva a na realização 
de convênios e programas de cooperação 
mútua entre Ligas, Federações, Clubes, 
Associações, a Atletas de esporte amador, 
profissional e olímpico do estado do Espírito 
Santo, empresas, autarquias e nas pessoas 
físicas sediadas no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97726&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/97726-
151922216614092020-
assinado(14611)(14612)(14613).pdf#P97726 
 

Conforme decisão aprovada em Plenário 
na sessão ordinária do dia 06/08, o autor terá 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370033003200370033003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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até três sessões para apresentação de recursos 
da decisão do parecer. Publicado no DPL do dia 
22/07. 

 
22. Parecer n.o 229/2020, da Comissão 

de Justiça, em votação realizada na 15.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 09/09/2020, 
que concluiu pela inconstitucionalidade, do 
Projeto de Lei n.º 672/2019, do deputado 
Adilson Espindula, que determina que as 
Estradas Rurais recebam denominação, 
incluindo informações de quilometragem 
correspondente à localização das propriedades 
rurais e fixa outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97811&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/97811-
145423489516092020(14678)-
assinado(14679)(14675)(14676)(14677).pdf#P9
7811 
 

Inclua-se na Ordem do Dia. 
 

23. Parecer n.o 238/2020, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 15.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 09/09/2020, 
que concluiu pela inconstitucionalidade, do 
Projeto de Lei n.º 639/2019, do deputado 
Torino Marques, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de as empresas prestadoras 
do serviço de telefonia fixa e móvel manter 
Postos de Atendimento Presencial (PAP) para 
os consumidores. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97820&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/97820-
152115602516092020(14721)-
assinado(14719)(14720)(14718)(14722).pdf#P9
7820  
 

Inclua-se na Ordem do Dia. 
 
24. Parecer n.o 239/2020, da Comissão 

de Justiça, em votação realizada na 15ª 

Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 09/09/2020, 
que concluiu pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e aprovação, na forma 
do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 706/2019, do deputado Capitão 
Assumção, que acrescenta item ao Anexo I da 
Lei n.º 10.973, de 14 de janeiro de 2019, 
instituindo o dia Estadual da Oração, no âmbito 
do Estado, a ser comemorado, anualmente, na 
primeira sexta-feira do mês de Março. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97821&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/97821-
152353196716092020(14727)-
assinado(14723)(14725)(14726)(14724).pdf#P9
7821 
 

Inclua-se na Ordem do Dia, para 
cumprimento do prazo recursal. 
 

25. Parecer n.o 241/2020, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 15.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 09/09/2020, 
que concluiu pela inconstitucionalidade, do 
Projeto de Lei n.º 692/2019, do deputado 
Marcos Garcia, que proíbe a recusa de 
atendimento aos conveniados de planos de 
saúde por inadimplência por prazo inferior a 
60 (sessenta) dias no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97822&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/97822-
152709431416092020(14730)-
assinado(14728)(14729)(14732)(14731).pdf#P9
7822 
 

Inclua-se na Ordem do Dia. 
 
26. Requerimento de Informação n.º 

106/2020, do deputado Euclério Sampaio, ao 
secretário de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos, solicitando cópias dos atos de 
nomeação e exoneração de todos os servidores 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370033003200370033003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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vinculados à vice-governadoria de Estado 
ocorridas no período de janeiro/2019 até a 
presente data, dentre outras matérias 
correlatas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97999&arquivo=Arq
uivo/Documents/RQI/97999-
141113525923092020-assinado.pdf#P97999 
 

Oficie-se. 
 
27. Requerimento n.º 025/2020, do 

deputado Bruno Lamas, de retirada do Projeto 
de Lei n.º 500/2020, de sua autoria, que institui 
o Fundo de Modernização do Tribunal de 
Contas do Estado - FM TCE/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98022&arquivo=Arq
uivo/Documents/RRP/98022-
171236378523092020-assinado.pdf#P98022 
 

Defiro. 
 
28. Requerimento n.º 079/2020, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos 
termos do artigo 81, §3.º do Regimento 
Interno, que seja retirada da Comissão de 
Justiça, a Proposta de Emenda Constitucional 
n.º 032/2019, de sua autoria e outros, que 
altera dispositivos da Constituição Estadual 
para adequação com as alterações trazidas 
pela Emenda Constitucional Federal n.º 104, de 
4 de dezembro de 2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97969&arquivo=Arq
uivo/Documents/REQ/97969-
082818370523092020-assinado.pdf#P97969  
  

Defiro. 
 
29. Requerimento n.º 080/2020, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos 
termos do artigo 81, §3.º do Regimento 

Interno, que seja retirada da Comissão de 
Cidadania, o Projeto de Lei n.º 951/2019, de 
sua autoria, que dispõe sobre o Incentivo à 
Instituição de Casas de Passagem ao cidadão 
que necessite de tratamento médico-hospitalar 
ou de realização de exames médicos fora de 
seu domicílio e adota outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97969&arquivo=Arq
uivo/Documents/REQ/97969-
082818370523092020-assinado.pdf#P97969  
  

Defiro. 
 
30. Requerimento n.º 081/2020, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos 
termos do artigo 81, §3.º do Regimento 
Interno, que seja retirada da Comissão de 
Finanças, o Projeto de Lei n.º 598/2019, de sua 
autoria e outros, que dispõe sobre a devolução 
do valor pago da matrícula nos 
estabelecimentos de ensino superior 
localizados no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98045&arquivo=Arq
uivo/Documents/REQ/98045-
154016309724092020-assinado.pdf#P98045 
 

Defiro. 
 
Segunda parte do Expediente, sujeito à 

deliberação. 
 
31. Requerimento de Urgência n.º 

157/2020, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo, ao Projeto de Lei n.º 472/2020, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 
139/2020, que introduz alterações na Lei n.º 
7.000, de 27 de dezembro de 2001, 
antecipando parcialmente na entrada o 
ICMS de mercadorias procedentes de outra 
unidade da Federação no território deste 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97683&arquivo=Arq
uivo/Documents/RU/97683-
114904281711092020-assinado.pdf#P97683  
 

Em votação.  
Os deputados que aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
 
32. Parecer oral da Comissão de Justiça, 

em votação realizada na 13.ª Reunião 
Ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicada no DPL em 24/08/2020, que concluiu 
pela rejeição do despacho denegatório do 
senhor presidente da Mesa Diretora, do 
Projeto de Lei n.º 924/2019, do deputado 
Capitão Assumção, que dispõe sobre o uso de 
equipamentos de proteção individual e 
instrumentos de menor potencial ofensivo pelo 
Agente Socioeducativo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents
/PL/PL9242019/761938-
143332809703092020.pdf 
 

Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça.  

Se o parecer for aprovado, a matéria 
seguirá a sua tramitação normal. Se o parecer 
for rejeitado, o projeto será arquivado. 

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

Aprovado. 
Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
Cidadania, de Segurança e de Finanças. 

 
33. Parecer oral da Comissão de Justiça, 

em votação realizada na 13.ª Reunião 
Ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicada no DPL em 24/08/2020, que concluiu 
pela rejeição do despacho denegatório do 
senhor presidente da Mesa Diretora, do 
Projeto de Lei n.º 207/2020, do deputado 
Capitão Assumção, ficam as operadoras de 

celular obrigadas a possuir um banco de dados 
dos clientes com terminal de reconhecimento 
facial e biometria digital, no âmbito do Estado 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents
/PL/PL2072020/761970-
150334970003092020.pdf 
 

Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça.  

Se o parecer for aprovado, a matéria 
seguirá a sua tramitação normal. Se o parecer 
for rejeitado, o projeto será arquivado. 

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

Aprovado. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 

(PATRIOTA) - Pela ordem, senhor presidente!  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

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

(PATRIOTA) - Por favor, quero deixar registrado 
aqui no item 31, o Requerimento de Urgência 
n.º 157, o meu voto contrário. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Com o voto contrário do Capitão 
Assumção o item n.º 31.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 

(PATRIOTA) - Muito obrigado, senhor 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Disponha, querido. 
Ok, foi aprovado.  
Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Defesa do Consumidor, de Tecnologia e de 
Finanças. 

Eu vou continuar aqui então, com a 
sessão rapidamente. Vou garantir a fase das 
Comunicações depois para todos os deputados. 
Tudo bem? 
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34. Parecer oral da Comissão de Justiça, 
em votação realizada na 14.ª Reunião 
Ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicada no DPL em 31/08/2020, que concluiu 
pela rejeição do despacho denegatório do 
senhor presidente da Mesa Diretora, do 
Projeto de Lei n.º 40/2020, do deputado 
Vandinho Leite, que regulamenta o disposto 
nos artigos 193, inciso III e artigo 244, § 3.º, 
inciso II, alínea ‘b’ da Constituição do Estado, 
no que se refere à exigência de níveis mínimos 
de tratamento de Esgotos Sanitários, antes de 
seu lançamento em corpos d’água e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents
/PL/PL402020/763161-
171841779614092020.pdf 
 

Em votação o parecer.  
Se o parecer for aprovado, a matéria 

seguirá a sua tramitação normal. Se for 
rejeitado, o projeto será arquivado. 

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

Aprovado. 
Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Saneamento, de Meio Ambiente e de Finanças. 

 

35. Parecer n.º 212/2020, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 14ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 31/08/2020, 
que concluiu pela rejeição do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, do Projeto de Lei n.º 764/2019, do 
deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de cobertura de vagões de 
carga que trafeguem pelos municípios do 
Estado e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents
/PL/PL7642019/763086-
163730211514092020.pdf 
 

Em votação.  

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

Aprovado. 
Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, à Comissão de Justiça, de 
Mobilidade, de Meio Ambiente e de Finanças. 

 
 36. Parecer oral, da Comissão de 

Justiça, em votação realizada na 15.ª Reunião 
Ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicada no DPL em 09/09/2020, que concluiu 
pela rejeição do despacho denegatório do 
senhor presidente da Mesa Diretora, do 
Projeto de Lei n.º 478/2019, da deputada 
Janete de Sá, que dispõe sobre o fornecimento 
de absorventes higiênicos nas escolas públicas 
do Estado e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents
/PL/PL4782019/764175-
173038610317092020.pdf 
 

Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado. 
Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Saúde, de Educação e de Finanças. 

 

37. Parecer oral, da Comissão de Justiça, 
em votação realizada na 15.ª Reunião 
Ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicada no DPL em 09/09/2020, que concluiu 
pela rejeição do despacho denegatório do 
senhor presidente da Mesa Diretora, do 
Projeto de Lei n.º 549/2019, da deputada 
Janete de Sá, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da presença de motorista e 
cobrador, sem acúmulo de função, nos veículos 
de transportes coletivos metropolitanos no 
Espírito Santo e, dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents
/PL/PL5492019/764158-
171337748717092020.pdf 
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Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado. 
Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania, de Mobilidade e de Finanças. 

 

38. Parecer oral, da Comissão de Justiça, 
em votação realizada na 15.ª Reunião 
Ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicada no DPL em 09/09/2020, que concluiu 
pela rejeição do despacho denegatório do 
senhor presidente da Mesa Diretora, do 
Projeto de Lei n.º 755/2019, do deputado 
Capitão Assumção, que estabelece a 
obrigatoriedade da realização de exame 
genético que detecta trombofilia nas mulheres, 
no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents
/PL/PL7552019/764179-
173243298017092020.pdf 
 

Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado. 
Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Saúde e de Finanças. 

 

39. Parecer oral, da Comissão de Justiça, 
em votação realizada na 15.ª Reunião 
Ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicada no DPL em 09/09/2020, que concluiu 
pela rejeição do despacho denegatório do 
senhor presidente da Mesa Diretora, do 
Projeto de Lei n.º 843/2019, do deputado 
Gandini, que estabelece a realização do exame 
de sangue CPK em crianças recém-nascidas na 
rede pública estadual de saúde, com o fim de 
diagnosticar precocemente a Distrofia 
Muscular de Duchenne. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents
/PL/PL8432019/764379-
150649706418092020.pdf 

Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado. 
Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Saúde e de Finanças. 

 
40. Parecer n.o 222/2020, da Comissão 

de Justiça, em votação realizada na 15.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 09/09/2020, 
que concluiu pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação não unanime dos membros 
da Comissão de Justiça), do Projeto de Lei n.º 
290/2019, da deputada Raquel Lessa, que 
institui o Projeto “Prevenção da Violência 
Doméstica com Estratégia Saúde da Família”, 
voltado à proteção das crianças e adolescentes, 
dos idosos e das mulheres em situação de 
violência, por meio da atuação preventiva 
dos(as) Agente Comunitários(as) de Saúde, da 
Secretaria de Estado da Saúde do Espírito 
Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97807&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/97807-
142920173616092020-
assinado(14667)(14668)(14666).pdf#P97807 
 

Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado. 
Item n.º 40. 
Arquive-se. 
Aprovado. Arquive-se.  

 

41. Indicação n.º 1870/2020, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para concessão de blocos de 
concreto intertravados (espinha de peixe) do 
tipo holandês para calçamento na Comunidade 
Córrego da Pedra Bonita, município de 
Pancas/ES. 
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97980&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/97980-
085558217923092020-assinado.pdf#P97980  
  

42. Indicação n.º 1871/2020, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para concessão de um secador e 
uma máquina de beneficiar café 7.000 litros, 
em favor da Associação dos Agricultores 
Familiares de Picadão, localizada no município 
de Laranja da Terra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97979&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/97979-
085511467823092020-assinado.pdf#P97979  
  

43. Indicação n.º 1872/2020, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para concessão de um trator 4x4, 
traçado, reduzido e com implemento de 
caçamba basculante hidráulica, para a 
Associação de Pequenos Agricultores de Pedra 
Torta, localizada no município de Águia 
Branca/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97975&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/97975-
085231686323092020-assinado.pdf#P97975  
  

44. Indicação n.º 1873/2020, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para concessão de um caminhão 
com carroceria e um secador de café de 90 
sacos, para a Associação de Pequenos 
Agricultores e Apicultores Chama Viva, 
localizada no Córrego Alto Pancas, município 
de Pancas/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97977&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/97977-
085358655423092020-assinado.pdf#P97977  

45. Indicação n.º 1874/2020, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para pavimentação do trecho da 
Comunidade do Córrego Cascatinha, no 
município de Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97972&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/97972-
085052108023092020-assinado.pdf#P97972  
  

46. Indicação n.º 1875/2020, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para concessão de um pilador e 
beneficiadora de café - modelo 800 arrobas, 
para a Associação dos Produtores Rurais do 
Córrego Caximbauzinho e Região - APRUC, 
localizada no Córrego de Bebedouro, município 
de Jaguaré/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97974&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/97974-
085156217423092020-assinado.pdf#P97974  
  

47. Indicação n.º 1876/2020, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para concessão de um trator 
roçadeira, para a Associação Colatinense de 
Futebol Master, localizada no município de 
Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97973&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/97973-
085123154823092020-assinado.pdf#P97973  

  
48. Indicação n.º 1877/2020, do 

deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para concessão de uma 
retroescavadeira cabine fechada, em favor dos 
munícipes de São Gabriel da Palha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97976&arquivo=Arq

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370033003200370033003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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uivo/Documents/IND/97976-
085316123823092020-assinado.pdf#P97976  
  

49. Indicação n.º 1878/2020, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para concessão de um Micro Trator 
14cv, para atender aos produtores rurais do 
distrito de São Geraldo, Mantenópolis/ES. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97978&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/97978-
085438374023092020-assinado.pdf#P97978  
 

50. Indicação n.º 1879/2020, do 
deputado Doutor Hudson Leal, ao governador 
do Estado, para implantação de Torre de 
Telefonia e Internet 3G na Comunidade de 
Santa Maria de Araguaia, no município de 
Marechal Floriano/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97985&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/97985-
102053916923092020-assinado.pdf#P97985  
 
  51. Indicação n.º 1880/2020, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para recuperação do calçamento da 
Rodovia ES 190, do Km 29 ao Km 31, dentro do 
distrito de Santa Marta, município de 
Ibitirama/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97863&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/97863-
152151155517092020-assinado.pdf#P97863  
  

52. Indicação n.º 1881/2020, do 
Deputado Luciano Machado, ao Governador do 
Estado, para reconhecimento do trecho da 
Rodovia ES-185, do Km 40 ao Km 54 com o 
nome de “Avenida João Ogioni Sobrinho”, bem 
como sua sinalização. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98001&arquivo=Arq

uivo/Documents/IND/98001-
143123950523092020-assinado.pdf#P98001  
  

53. Indicação n.º 1882/2020, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para colocação de 02 (duas) lombadas 
no perímetro urbano do distrito de São Tiago, 
município de Guaçuí/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98002&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/98002-
143733123223092020-assinado.pdf#P98002  
  

54. Indicação n.º 1884/2020, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para colocação de 02 (dois) quebra-
molas ou lombadas na Rodovia ES-185, 
próximo à Fazenda Aparecida, município de 
Guaçuí/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98004&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/98004-
144604343223092020-assinado.pdf#P98004  
  

55. Indicação n.º 1885/2020, do 
Deputado Carlos Von, ao Governador do 
Estado, para elevar a frota de ônibus 
disponíveis na linha 669, responsável pelo 
transporte de moradores no Bairro Village do 
Sol, Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98030&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/98030-
103242315124092020-assinado.pdf#P98030  
  

56. Indicação n.º 1886/2020, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para realização de obra 
de reforma e manutenção da sede do 3.° 
Batalhão da Polícia Militar, localizado no 
município de Alegre/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370033003200370033003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98084&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/98084-
103713052425092020-assinado.pdf#P98084  
 

57. Indicação n.º 1887/2020, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para implementar em conjunto com os 
governos Federal e Municipais um programa de 
transporte e acessibilidade a acadêmicos com 
deficiência física e mental, para as unidades de 
ensino públicas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98078&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/98078-
094658186325092020-assinado.pdf#P98078  
 

58. Indicação n.º 1888/2020, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de telefonia 
móvel na região de Outeiro, Sossego e 
Gabiroba, localizada no distrito de Itabapoana 
no município de Mimoso do Sul/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98079&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/98079-
095630046925092020-assinado.pdf#P98079  
  

59. Indicação n.º 1889/2020, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de redutores de 
velocidade nas rodovias Estaduais e nas 
rodovias Federais da Região Sul do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98081&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/98081-
100518720025092020-assinado.pdf#P98081  
  

60. Indicação n.º 1890/2020, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para instalação de abrigo de pontos de 
ônibus em toda Grande Vitória. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98083&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/98083-
103152567325092020-assinado.pdf#P98083  
  

61. Indicação n.º 1891/2020, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para cobertura do canal da costa no 
município de Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98086&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/98086-
104940929125092020-assinado.pdf#P98086  
  

62. Indicação n.º 1892/2020, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para adoção de medidas 
administrativas e concretas necessárias para 
que sejam realizadas melhorias naquele local, a 
fim de restabelecer as condições de segurança 
e qualidade de vida aos moradores da região, 
onde parte do cais desabou, no Bairro Perocão, 
em Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98108&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/98108-
162411974225092020-assinado.pdf#P98108 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 

Em votação as indicações. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovadas todas as indicações das 
senhoras e senhores deputados. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Primeiro, 
reforçar as condolências a V. Ex.ª, que já tinha 
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dito lá no grupo dos deputados, mas os meus 
mais sinceros sentimentos ao senhor e a toda 
sua família. Que Deus conforte a todos e, com 
certeza, já recebeu sua mãe em seus braços, no 
céu. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Amém. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente, eu queria pedir, se houver acordo 
com o plenário, da possibilidade de a gente 
inverter a pauta, preservando depois o horário 
das Comunicações. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok. É regimental. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão, a inversão da pauta, a pedido do 
deputado Sergio Majeski, e os contrários de 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 
Então, passamos à fase da Ordem do Dia. 
Esse primeiro item aqui é um projeto de 

lei do deputado Enivaldo dos Anjos. O deputado 
Enivaldo dos Anjos pediu para baixar de pauta. 
Então, eu defiro. 

 

(1.Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 
478/2020) 

 

Item 2. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Resolução n.º 15/2020, 
da Mesa Diretora, que altera o inciso do art. 4.º 
da Resolução n.º 3.637, de 10 de dezembro de 
2013. Publicado no Ales Digital do dia 15. Na 
Comissão de Justiça o relator, deputado 
Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na sessão ordinária virtual do 
dia 23. O prazo é até o dia 30/9. 

Convoco o deputado Gandini. Está 
pronto para relatar a matéria na Comissão de 
Justiça, deputado Gandini? 

 

O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Senhor 
presidente, eu vou manter o prazo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É regimental. 

Passamos para o item 3. Discussão única, 
em regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 
496/2020, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 155/2020, que dispõe sobre 
a aplicação no âmbito do Estado das ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural 
instituídas pela Lei Federal n.º 14.017, de 29 de 
junho de 2020. Publicado no Ales Digital do dia 
18/09/2020. 
 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 
presidente, eu gostaria só de pedir a V. Ex.ª para 
consultar os presidentes das Comissões de 
Justiça, de Cultura - que é V. Ex.ª - e de Finanças, 
se poderíamos fazer em conjunto. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Convoco então, aí, perguntando: 
podemos fazer em conjunto, Justiça, Finanças e 
Cultura? 

 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Senhor 

presidente, devido à importância da matéria e 
do momento que a gente está vivendo, eu 
considero que quanto mais rápido a gente 
tomar essa atitude, melhor.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok. Perfeito. 

 

O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Então, 
eu abro mão da presidência e da relatoria para 
que vocês possam fazer de forma conjunta. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Dary Pagung, líder do 
Governo, como eu sou presidente da Comissão 
de Comunicação Social e Cultura, se o senhor 
quiser posso ser o relator. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - V. Ex.ª 
poderia presidir e relatar a matéria, que é 
mérito da sua comissão, mas V. Ex.ª está 
presidindo a sessão. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok. Eu vou transferir a minha 
presidência ao deputado Theodorico Ferraço. 
Somente para eu relatar a matéria, deputado 
Theodorico e, logo após, eu assumo novamente 
a presidência. Pode ser? 
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O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO - DEM) - Deputado, eu assumo a 
presidência e passo a palavra a V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(TORINO MARQUES - PSL) - Vou relatar a 
matéria, o Projeto de Lei n.º 496/2020, de 
autoria do governador do Estado do Espírito 
Santo, Renato Casagrande, que dispõe sobre a 
aplicação no âmbito do Estado do Espírito Santo 
das ações emergenciais destinadas ao setor 
cultural instituídas pela Lei Federal n.º 14.017, 
de 29 de junho de 2020. 

O relatório, pessoal: Projeto de lei de 
autoria do excelentíssimo governador do 
Estado, que dispõe sobre a aplicação no âmbito 
do Estado do Espírito Santo das ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural, 
instituídas pela Lei Federal n.º 14.017, de 29 de 
junho de 2020.  

No escopo da mensagem do governador, 
ao encaminhar o projeto de lei para esta Casa 
Legislativa, deixou claro o proponente a 
necessidade de regulamentar o repasse, a 
aplicação e também a distribuição dos valores 
emergenciais, previstos na lei federal e atender 
ao setor cultural que tanto sofre nesse exato 
momento. Deixou ainda consignado que os 
valores serão disponibilizados pela União ao 
Estado, por meio do Funcultura. 

Pois bem, não é novidade para ninguém 
que toda população e setores produtivos foram 
afetados pela pandemia do novo coronavírus. O 
impacto global é visto todos os dias nos meios 
de comunicação.  

Entretanto, na posição de presidente da 
Comissão de Comunicação Social e Cultura 
acompanho de perto a aflição desses 
profissionais ligados à cultura e entretenimento 
que antes mesmo da pandemia já vinham 
sofrendo e muito com a falta de recursos para a 
manutenção dos projetos e eventos culturais. 

Com o advento da pandemia, eles agora 
se tornaram os mais vulneráveis, ou seja, presa 
fácil e que vão ficar mais tempo a voltar ao 
normal. Isso porque como sabemos, os eventos 
culturais dependem exclusivamente de 
aglomerações, de público, em espaços muitas 
vezes reduzidos e margem de lucro desse 
tamanhinho, muito pequena.  

Sendo a cultura o último segmento a 
voltar a funcionar plenamente, esse socorro se 
mostra essencial para a sobrevivência não 
somente de empresas, pessoal, ligadas ao setor, 
mas, principalmente pessoas e também os seus 
familiares. 
 O projeto de lei apresenta boa técnica 
legislativa, foi proposto por quem detém a 
competência constitucional e atende, com 
certeza, plenamente, aos requisitos formais 
desta Casa Legislativa, especialmente pela 
tramitação em regime de urgência. 
 Parabenizo o Governo Federal por 
disponibilizar, Jair Messias Bolsonaro, 
prontamente os recursos. E parabenizo também 
o governador do estado do Espírito Santo, 
Renato Casagrande, que encaminhou, o mais 
breve possível, para esta Casa de Leis, o 
presente projeto de lei para que nós, 
representantes do povo, possamos deliberar em 
regime de urgência e trazer, o mais rápido 
possível, o socorro a esses profissionais. 
 Tendo o projeto até o momento 
tramitado dentro dos ritos desta Casa, passo 
agora para a votação das comissões unidas. 
 Vou colocar em discussão o meu 
parecer. (Pausa) 
 Os deputados que o aprovam 
permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Encerrada a discussão. 

 Em votação na Comissão de Justiça. 
 Como vota o deputado Gandini?  
 
 O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Com o 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(TORINO MARQUES - PSL) - Deputado Vandinho 
Leite?  
 Deputado Vandinho Leite? (Pausa) 
 Não respondendo. 

 Deputado Enivaldo dos Anjos? 
 Deputado Enivaldo? (Pausa) 
 Deputado Coronel Alexandre Quintino? 

 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE 
QUINTINO - (PSL) - Excelência, com o 
brilhante relatório.   
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 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(TORINO MARQUES - PSL) - Deputada Janete de 
Sá? 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu voto 
com o relatório.  

Mando um abraço para a classe artística 
do nosso estado que realmente carece dessa 
ajuda. E essa votação que nós estamos fazendo 
hoje na Assembleia é uma votação histórica, 
que ajuda de forma substancial essa classe que 
ficou esquecida por um tempo. 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(TORINO MARQUES - PSL) - Deputado Rafael 
Favatto? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Marcelo Santos? 
 Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
 Deputado Marcos Mansur? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Matéria aprovada na Comissão de 
Justiça. 
 

 Vou passar agora para a Comissão de 
Cultura. 
 Como vota o deputado Carlos Von? 
  
 O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Senhor 
presidente, eu parabenizo o Governo Federal e 
voto com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(TORINO MARQUES - PSL) - Muito obrigado! 
 Deputado Delegado Danilo Bahiense? 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(Sem partido) - Com o relator, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(TORINO MARQUES - PSL) - Aprovado na 
Comissão de Comunicação Social e Cultura. 
 
 Comissão de Finanças. 
 Como vota o deputado Euclério 
Sampaio? 
 Deputado Euclério? (Pausa) 
 Como vota o deputado Enivaldo dos 
Anjos? (Pausa) 
 Como vota o deputado José Esmeraldo? 

 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
Voto com o relator, excelência. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(TORINO MARQUES - PSL) - Como vota o 
deputado Gandini? 
  
 O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Com o 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(TORINO MARQUES - PSL) - Como vota o 
deputado Alexandre Xambinho? 
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 Como vota o deputado Dr. Rafael 
Favatto? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Como vota o deputado Marcos Garcia? 
 Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
 Como vota o deputado Luciano 
Machado? (Pausa) 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) - 
Com o relator, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(TORINO MARQUES - PSL) - Opa! Alexandre 
Xambinho com o relator.  
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Com 
o relator. Deputado Luciano Machado, senhor 
presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(TORINO MARQUES - PSL) - Aprovado na 
Comissão de Finanças. 
 Como vota o deputado Adilson Espindula 
na Comissão de Finanças? 
 

 O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Com 
o relator, senhor presidente. 
  

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(TORINO MARQUES - PSL) - Aprovado na 
Comissão de Finanças também, em todas as 
comissões conjuntas. 

 
Devolvo a palavra para o deputado que 

está presidindo a sessão, deputado Theodorico 
Ferraço. 
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O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO - DEM) - Deputado, neste momento 
devolvo a presidência a V. Ex.ª, essa grande 
herança que a dona Helena deixou para a 
Assembleia Legislativa e para o Espírito Santo. 

Com a palavra o deputado Torino 
Marques. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Muito obrigado! Muito obrigado, 
deputado Theodorico Ferraço. 

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

votação. 
 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 

presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Dary Pagung, líder do Governo 
na Casa de Leis. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Gostaria 
só de orientar os nobres colegas a votar 
favorável a esse projeto, que é muito 
importante para a classe principalmente da 
cultura do Espírito Santo. 

 

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

Terminada a discussão, em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado o projeto. 
À Secretaria para extração dos 

autógrafos. 
 

Item 4. Discussão única do Projeto de Lei 
n.º 752/2019, do deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini. Publicado no DPL do dia 17/09. Em 
anexo por se tratar de matéria correlata, Projeto 
de Lei n.º 757/2019, do Deputado Carlos Von, os 
pareceres orais, nos termos do art. 81 § 3.º do 
Regimento Interno...  

Bom, na Comissão de Ciência e 
Tecnologia, na Comissão de Defesa do 
Consumidor e na Comissão de Finanças, todos 
pela aprovação, acolhendo a emenda aditiva 
apresentada pelo próprio autor e rejeitando o 

projeto do deputado Carlos Von. A Justiça 
também pela constitucionalidade, com emenda. 

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

votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado o projeto, com emenda. 
Às comissões... 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(REPUBLICANOS 10) - Senhor presidente, pela 
ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Quem fala? (Pausa) 

Deputado Lorenzo Pazolini. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(REPUBLICANOS 10) - Justificar o voto, 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Três minutos para V. Ex.ª. Justificativa de 
voto. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(REPUBLICANOS 10) - Senhor presidente, 
senhoras e senhores deputados, público que 
nos assiste através da TV Assembleia, primeiro 
queria agradecer a votação à unanimidade em 
relação ao Projeto de Lei n.º 752/2019, de nossa 
autoria, que versa e que trata sobre uma 
matéria de proteção e defesa ao consumidor do 
estado do Espírito Santo. 

Vou ler aqui o art. 1.º e a ementa desse 
projeto: 
 

Obriga as empresas prestadoras 
de serviços de internet a 
apresentar ao consumidor, na 
fatura mensal, gráficos que 
informem a velocidade diária 
média de envio e recebimento de 
dados entregues no mês. 

 
Senhor presidente, senhoras deputadas, 

o que acontece na prática? O consumidor 
capixaba frequentemente reclama, e com toda a 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370033003200370033003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Vitória-ES, terça-feira, 06 de outubro de 2020 Diário do Poder Legislativo - 31 

razão, acerca da velocidade de download e 
upload da internet, ou seja, a velocidade de 
transmissão de dados. No período agora de 
pandemia, com o aumento das atividades 
remotas, sem dúvida nenhuma a qualidade do 
sinal de internet que chegou às nossas 
residências piorou sensivelmente. E o que vai 
fazer esse projeto de lei? Vai obrigar as 
concessionárias de telefonia e aquelas 
fornecedoras de sinal de internet a trazerem na 
fatura mensal gráficos com a velocidade de 
envio e recebimento. 

Então, a partir desse projeto de lei o 
consumidor capixaba terá um documento hábil 
para exigir os seus direitos junto aos Procons, 
aos juizados especiais cíveis e também à Anatel. 
É um importante mecanismo de defesa do 
consumidor que se soma a outras ações e que 
certamente implementará uma mudança de 
comportamento das operadoras. Na prática, 
hoje, as operadoras não respeitam os 
consumidores, elas ignoram as reclamações. 
Tenho certeza absoluta, a partir do momento 
em que os consumidores tiverem em suas mãos 
um documento comprovando o 
descumprimento daquele contrato, certamente 
eles poderão ingressar em juízo e terão ações 
indenizatórias julgadas procedentes, o que fará 
com que haja uma mudança de comportamento 
dessas operadoras. 

Peço licença aqui para ler, de maneira 
rápida, um trecho desse projeto de lei ora 
aprovado. 
 

Art. 1º As empresas prestadoras 
de serviços de internet móvel e 
banda larga na modalidade pós-
paga, contratadas por 
consumidores no Estado do 
Espírito Santo, ficam obrigadas a 
apresentar, na fatura mensal 
enviada ao consumidor, gráfico 
que demonstre o registro médio 
diário de entrega da velocidade 
de recebimento e de envios de 
dados através da rede mundial de 
computadores.  
 

O projeto de lei ainda estipula multa em 
caso do descumprimento dessa medida e, 

certamente, se tornando realidade com a 
sanção pelo chefe do Poder Executivo, nós 
teremos um novo mecanismo de proteção ao 
consumidor e uma nova forma de regulação do 
mercado. É um mercado extremamente 
predatório, porque o consumidor não encontra 
amparo, não encontra instrumentos de defesa, 
o consumidor, ele paga altas faturas e paga 
muito para se conectar à internet, mas, 
infelizmente, o serviço prestado pelas 
operadoras é um serviço de péssima qualidade, 
é um serviço que não é digno do consumidor 
capixaba e não corresponde a esses valores 
pagos.  

Com a aprovação do Projeto de Lei 
752/2019 e a posterior sanção dessa lei, nós 
teremos então um mecanismo seguro, hábil, 
correto e que certamente fará a diferença na 
vida do consumidor capixaba. A partir de agora, 
as operadoras de telefonia certamente terão 
receio em lesar o consumidor como tem sido 
feito, não terão mais essa segurança para 
continuar desrespeitando o consumidor e 
certamente irão implementar modelos, ou uma 
nova gestão, ou irão adquirir ferramentas 
tecnológicas que façam cumprir esses contratos. 
Os contratos estipulam taxas de download e 
upload que são ignoradas por essas operadoras.  
 Então, fica aqui esse registro, o nosso 
agradecimento a todos os deputados e 
deputadas pela votação unânime. E eu tenho 
certeza que em breve a população do Espírito 
Santo terá o seu direito ainda mais protegido 
com uma legislação inovadora, segura, hábil, 
apta a tutelar e a proteger o direito de todos os 
consumidores capixabas.  
 Fica aqui o nosso registro então, 
presidente. Eu vou concluir e agradeço, 
devolvendo a palavra a V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Aprovado o projeto com emenda. 
 À Comissão de Justiça para a redação 
final. 
 Queria convocar o deputado Gandini, 
presidente da Comissão de Justiça. Está pronto 
para oferecer o parecer oral à redação final da 
matéria. Deputado Gandini? Deputado Gandini? 
(Pausa)  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370033003200370033003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



32 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 06 de outubro de 2020 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente! 
  
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Enivaldo dos Anjos. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, eu queria apenas pedir à V. 
Ex.ª que registrasse a minha presença por estar 
com problema de internet. Eu estou na capital 
do Espírito Santo no norte do estado, Barra de 
São Francisco. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Bela cidade! 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Uma cidade tão bela e tão importante como 
Cachoeiro de Itapemirim.  
 E nós então queríamos ter pedido para 
tirar o projeto, o item 1, retirar de pauta. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Foi retirado. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - V. 
Ex.ª parece que já tomou essa providência. Eu 
agradeço muito a V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Eu agradeço muito a V. Ex.ª. 
 Nós temos também, eu queria falar com 
o deputado Enivaldo dos Anjos, se me ouve bem 
aí, tem que convocar os membros da Comissão 
de Justiça para fazer a redação final do Projeto 
de Lei n.º 752. Eu chamei o deputado Gandini, 
deputado Gandini não se encontra. O deputado 
Vandinho Leite seria o próximo. Se encontra? 
(Pausa)  
 Deputado Vandinho Leite também não se 
encontra.  
 Deputado Enivaldo dos Anjos, o senhor 
pode relatar a redação final?   
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Vou acolher a 
determinação de V. Ex.ª e vou designar a 
deputada Janete para fazer o relatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok. Pode relatar. 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Vou designar a 
deputada Janete de Sá para fazer o relatório. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ah, deputada Janete de Sá? Deputada 
Janete? (Pausa) 
  Eu acho que ela não está ouvindo neste 
momento.  
 Deputada Janete de Sá, o deputado 
Enivaldo dos Anjos pediu a V. Ex.ª para relatar a 
matéria da redação final do Projeto de Lei n.º 
752.  
 Acredito que a deputada Janete não está 
ouvindo. Enivaldo, ela não está ouvindo, 
deputado. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Nós fazemos o 
relatório a favor do texto da redação final e 
vamos colocar em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota a deputada Janete de Sá? 
(Pausa) 

Como vota o deputado Coronel 
Quintino? 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Excelência, eu voto com o relatório.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Como vota o 
deputado Rafael Favatto? (Pausa) 

Como vota o deputado Marcelo Santos? 
(Pausa) 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Eu voto com o relator, presidente 
Enivaldo, deputado Rafael Favatto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Muito obrigado.  

Como vota o deputado Marcos Mansur? 
(Pausa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ele está indicando com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Deputado 
Alexandre Xambinho? 
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O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) - 
Com o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Como vota o 
deputado Emílio Mameri? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Eu 

voto com o relatório do relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Da matéria 
também eu sou relator, voto a favor.  

Matéria aprovada por maioria.  
Devolvo à Mesa.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Em votação a redação final do deputado 
Enivaldo dos Anjos, Projeto de Lei n.º 752/2019. 

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

Aprovada.  
À Secretaria para a extração dos 

autógrafos.  
 

Item n.º 5, discussão prévia do Projeto 
de Lei n.º 774/2019, do deputado Capitão 
Assumção, publicado no DPL do dia 20/09. 
Parecer n.º 193/2020, da Comissão de Justiça, 
pela inconstitucionalidade, publicado no DPL em 
24/08/2020. 

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

encerrada a discussão.  
Em votação o parecer da Comissão de 

Justiça.  
Se o parecer for aprovado, a matéria 

será arquivada.  
Os deputados que aprovam o parecer 

permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Com o voto contrário do autor, Capitão 
Assumção.  

Aprovado.  
Arquive-se a matéria.  
 

Item n.º 6, discussão prévia do Projeto 
de Resolução n.º 04/2019, do deputado Sergio 
Majeski. 

(6. Discussão prévia do Projeto 
de Resolução n.º 04/2018) 
 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo... 
Deputado Sergio Majeski, quer discutir? 
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Como 

autor.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Como autor.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente, olha só: esse projeto que nós 
estamos propondo, que dispõe sobre o 
desconto na remuneração dos deputados no 
caso de falta nas comissões.  

Quando se formam as comissões aqui na 
Assembleia, é uma verdadeira briga para as 
pessoas ficarem nas comissões. Eu, por 
exemplo, só estou na Comissão de Educação. 
Mas tem deputados que estão em três, em 
quatro, em cinco comissões, e, depois, a gente 
percebe que, muitas vezes, os deputados não 
cumprem com a presença nas reuniões. Então, 
nós propusemos que houvesse desconto no 
pagamento dos deputados que não 
comparecem às reuniões das comissões.  

Houve dois pareceres feitos por 
procuradores aqui da Casa, e ambos pela 
constitucionalidade. Ainda assim, a Comissão de 
Justiça optou ou fez um parecer pela 
inconstitucionalidade do nosso projeto. Então, 
eu gostaria que os deputados votassem para a 
manutenção do parecer da Procuradoria, para 
que o projeto possa continuar tramitando, uma 
vez que a gente não estaria votando o projeto, 
mas votando a continuação da tramitação.  

Muito obrigado, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Mais algum deputado querendo discutir? 
(Pausa) 

Vou colocar, então, em votação o 
parecer da Comissão de Justiça. 

Se o parecer for aprovado, a matéria 
será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o 
projeto segue a tramitação normal. 
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Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa)  

Com o voto contrário de Adilson 
Espindula, deputado Adilson Espindula. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Presidente, Hércules. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Doutor Delegado Danilo Bahiense.  
Voto contrário também do delegado 

Capitão Assumção.  
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 

Deputado Ferraço também vota contra. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Voto contrário também do doutor Sergio 
Majeski.  

Voto contrário também ... 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Torino, eu também voto contra, Torino.  
 
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Deputado 

Torino, Bruno Lamas vota com o autor.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Emílio Mameri votou contra. 
Voto contrário também do Doutor Hércules.  

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
O deputado Ferraço também vota contra, 
deputado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Voto contrário do deputado Theodorico 
Ferraço.  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Deputado 
Torino, Bruno Lamas. Voto com o autor, Sergio 
Majeski.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Então, Bruno Lamas também voto 
contrário.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Presidente, eu gostaria que V. Ex.ª esclarecesse 

para quem está nos assistindo, que estamos 
votando contra o parecer da Comissão de 
Justiça. 

 
  O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Deputado Luciano. Presidente Torino, deputado 
Luciano também.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Luciano Machado também vota contra.  
Nós estamos aqui com nossos 

computadores de última geração fazendo todo 
o levantamento de votos. Até agora nós temos, 
aqui, nove deputados que votaram contrário ao 
parecer da Comissão de Justiça. Nós precisamos, 
para derrubar, quinze. Eu, infelizmente, estou 
presidindo.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Nós 

somos a favor do projeto.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Já foi computado o voto de V. Ex.ª.  
Eu vou transferir a presidência para o 

deputado Theodorico Ferraço, para eu dar o 
meu voto também.  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Pois não, deputado! Eu 
assumo e passo a solicitar de V. Ex.ª o seu voto.  

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Ok! 

Meu voto também é contrário.  
 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Devolvo a V. Ex.ª a 
presidência.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok! O senhor pode me devolver então, 
deputado? (Pausa) Obrigado! 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Tem que retirar um dos dois votos aí então, 
porque não podem duas pessoas votar pelo 
mesmo voto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Voto também do Enivaldo dos Anjos? O 
senhor também vota contrário? (Pausa)  
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Onze.  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Não. Eu quero explicar que o voto de V. Ex.ª ou 
do deputado Ferraço tem que ser a favor ou 
contra. Os dois não podem votar, porque um 
está na presidência.  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 

Mas eu já havia votado, meu querido deputado 
Enivaldo.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Onze votos. Bom... 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Por isso que V. Ex.ª não pode...  

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Quando eu votei, eu não estava na presidência.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Mas não pode computar o voto de V. Ex.ª, 
quando assume a presidência. Tem que retirar.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Bom, onze deputados votaram contra, e 
os demais votaram a favor.  

Então, aprovado o parecer.  
Ao Arquivo-Geral. 
Contrário o deputado Lorenzo Pazolini. 

Doze. Mesmo assim precisaria de quinze.  
Arquive-se.  
Aprovado.  
Ao Arquivo-Geral.  
 

Item n.º 7. Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto Lei n.º 1042/2019, do 
deputado Lorenzo Pazolini. Publicado no DPL do 
dia 11. 

Não havendo deputado inscrito, a 
matéria vai para a 2.ª sessão.  

 

Item n.º 8. Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 84/2020, do 
deputado Adilson Espindula. 

Não havendo deputado inscrito, a 
matéria vai também para a 2.ª sessão.  

 

Agora, nós passamos, então, para a fase 
das Comunicações.  

Primeiro deputado na fase das 
Comunicações é o deputado de Guarapari, um 
grande amigo, deputado Carlos Von.  
 

  O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente! 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Sergio Majeski.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Então... 

Eu gostaria de fazer uma proposta antes de o 
deputado... 
 
  O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Carlos Von.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - ... De o 

deputado falar mesmo. Que, assim, a gente, 
como nós estamos fazendo sempre cinco 
minutos para cada deputado, independente de 
ser fase das Comunicações ou outra fase, que a 
gente fizesse, ao invés da fase das 
Comunicações, a gente fosse para o Grande 
Expediente e para os Oradores Inscritos, porque 
dá no mesmo. Porque, daí, fala a pessoa que é 
da Liderança Partidária, e, depois, a sequência 
dos inscritos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Os oradores inscritos.  
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Porque 

dá para falar todo mundo e dá no mesmo.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - O pedido é regimental! Vou botar em 
votação.  

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

A gente vai fazer o seguinte: então, 
passaremos agora para Lideranças Partidárias. 
Lembrando: cinco minutos para cada deputado, 
depois passaremos, então, para Oradores 
Inscritos. (Pausa)  

Aprovado.  
São 16h03min. Início de mais uma 

semana na capital do nosso glorioso e amado 
Espírito Santo.  
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Passamos, então, agora, para as 
lideranças partidárias.  

Concedo a palavra à deputada Janete Sá. 
(Pausa) 

Deputada Janete de Sá, o microfone de 
V. Ex.ª está fechado. (Pausa) Tá aberto o 
micro... Se a senhora não conseguir falar... Não 
está conseguindo, não? Está liberado aqui o 
microfone de V. Ex.ª. Oh, está liberado aqui! 
(Pausa) É lá, né? É aí o problema, né?  

Então, tá! Eu vou passar, então, para o 
próximo orador, na Liderança, e caso a senhora 
consiga resolver o problema - está bom? -, na 
fase dos Oradores Inscritos, a senhora vai ter 
fala. 

Líder do Governo, deputado... (Pausa) 
A deputada Janete não vai falar. (Pausa) 
Ok!  
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Deputado Torino, pela ordem! Assim, como 
proposta: pede à deputada Janete para ela sair 
e voltar novamente para ver se o microfone dela 
volta a funcionar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Já saiu! Seu pedido foi ordem! Viu? Na 
hora! 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Enquanto isso, chama alguém dos oradores 
inscritos, e, depois, ela fala, porque ela está aí, 
ela vai falar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Perfeito!  
Eu vou passar, então, agora, para o 

deputado, em Oradores Inscritos, Erick Musso, 
que encontra-se na plenária virtual. Acho que 
ele está na sala... na Presidência, lá na sala da 
Presidência, em reunião. 

Deputado Euclério Sampaio. (Pausa) 
Deputado Gandini. (Pausa) 
Fase dos Oradores Inscritos, deputada 

Iriny Lopes. 
 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Senhores 

deputados, senhoras deputadas, todos aqueles 
que nos assistem, servidores que tornam 

possível a realização dessa nossa reunião, boa 
tarde a todos e a todas! Eu quero falar hoje, 
rapidamente, sobre duas questões, senhor 
presidente. 

A primeira é a votação que fizemos sobre 
a emergência para o setor da cultura, questão 
que eu acho importante para o estado do 
Espírito Santo, onde temos uma classe artística 
ampla e diversificadíssima: música, teatro, 
literatura. Nós temos tudo e muito bom, de alta 
qualidade, mas precisa de ter o apoio do poder 
público, porque, mesmo fora da pandemia, esse 
setor é um setor que não consegue, na maioria 
das vezes, se sustentar autonomamente devido 
a uma série de questões. 

Então, eu acho fundamental ajudá-los, 
contribuir para que a arte do estado do Espírito 
Santo não fique paralisada e nem os artistas de 
qualquer natureza, do circo a qualquer outro, 
possam viver com dignidade. Todos nós temos o 
direito de viver com dignidade, alimentar, ter 
uma casa para morar, poder ter as nossas 
necessidades básicas todas elas atendidas, de 
preferência com a presença do Estado 
garantindo esse direito constitucional de todos 
nós.  

A segunda questão, eu quero... Hoje 
participei de uma reunião extremamente 
importante discutindo o futuro, o futuro dessa 
pandemia que aí está colocada e que, 
infelizmente, pelas informações obtidas ali, nós 
ainda conviveremos com essa pandemia 
durante um tempo bastante longevo, longo, 
porque não basta ter a vacina pronta, é preciso 
um conjunto de materiais; para atender todas as 
pessoas do planeta nós precisaríamos de 
dezesseis bilhões de seringas, agulhas e outros 
materiais até para a própria vacina. Então, 
portanto, nós temos que entender que mesmo 
que a vacina esteja...  Quando ela, 
integralmente e cientificamente, ficar pronta, 
não será, vamos dizer, automática a utilização 
para o conjunto da população, pelo preço e pela 
exiguidade da existência de materiais para que a 
gente possa tomar a primeira e a segunda dose, 
já que há uma indicação clara que só a primeira 
dose não dará conta de resolver o problema.  

Então, com isso, eu vou encerrando, 
porque estou meio perdida aqui no meu tempo. 
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É preciso que as pessoas tenham consciência, é 
preciso que as pessoas amem a si próprias e 
tenham mais amor pelo próximo.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Para concluir, deputada.  

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - As praias 

lotadas, os bares, as pessoas sem máscara, sem 
uso de álcool em gel. As gotículas que são 
transmissoras da doença pairam no ar durante 
minutos, e você mesmo que tenha se afastado 
daquela pessoa já por um minuto, pode vir a 
contrair a doença. Nós temos, hoje, cinco 
milhões de contaminados no Brasil e cento e 
quarenta mil óbitos.  

Então, senhor presidente, eu quero 
chamar a atenção porque o Estado tem a sua 
responsabilidade, mas nós, cidadãos, também 
temos a nossa.  

Muito obrigada.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Pela 
ordem, deputado Adilson!  

 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Pela ordem, deputada 
Janete.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Ok. 
Obrigada.  

Essas sessões híbridas têm esse 
problema, porque eu não sei se é a máquina ou 
se é aí, quando não é para poder vazar o som, 
ele vaza. Quando a gente quer falar, não 
consegue. Então, eu gostaria de pedir o tempo 
que eu tenho direito da liderança...  
 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Mas eu vou conceder a 
palavra a V. Ex.ª agora na liderança partidária.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Para estar 
fazendo as minhas considerações já que eu 
consegui resgatar o áudio do meu aparelho. 

  
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Ok, deputada.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Primeiro 
eu quero cumprimentar todas as minhas colegas 

deputadas e os meus colegas deputados que se 
fazem presentes nesta sessão, tanto de forma 
on-line como presencial.  

Eu, a partir do dia 1.º, vou ver se a gente 
retoma cem por cento das atividades no 
gabinete, mas quero estar informando a todos 
os colegas e a todos que nos assistem que 
mesmo aqui no horário da sessão, a gente 
estando participando, a CPI que investiga maus-
tratos no estado do Espírito Santo, deputado 
Doutor Hércules, que também é um defensor da 
causa, ela não para, porque todo dia nós temos 
notícias, denúncias de maus-tratos contra os 
animais no estado do Espírito Santo. E nós 
tivemos agora, enquanto estávamos aqui 
trabalhando nesta sessão, um resgate que foi 
feito por nossa equipe, em conjunto com a 
Guarda Municipal de Vila Velha e com o 
Conselho Regional de Medicina Veterinária, aqui 
quase em frente à praia de Itaparica, na rua 
Humberto Pereira.  

É uma rua da rotatória, no final da Praia 
de Itaparica. Quem é de Vila Velha conhece bem 
essa região onde uma moradora de rua 
simplesmente fez um acampamento na calçada 
dessa rua. E está com cinco gatos em gaiolas, 
em condições... Ela já está numa condição 
desumana, porque a Prefeitura deveria ver a 
condição dessa moradora de rua, que já está, há 
algum tempo, nessa rua Humberto Pereira.  

Mas os cinco gatinhos dela nós 
conseguimos resgatar. Estavam numa gaiola; ela 
não ofereceu nenhuma resistência, porque a 
condição dela é uma condição deplorável e a 
dos animais também. O nosso papel, enquanto 
CPI, é de resgatar os animais e nós fizemos. Nós 
estamos mandando os animais, nesse instante, 
para a ONG Guerreiros de 4 Patas, que é uma 
parceira da CPI no acolhimento desses animais, 
que está acolhendo esses cinco gatinhos. 

Nós fazemos um alerta para a Prefeitura 
que veja a situação dessa moradora de rua, que 
está em condições desumanas e que a gente, 
enquanto CPI, não pôde fazer nada por ela, a 
não ser entregar um alimento, levar o nosso 
consolo. Então, precisa, sim, das autoridades 
municipais, para que tomem uma atitude no 
sentido de dar uma condição mais humana a 
essa moradora de rua.  
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No que se refere aos animais, eles estão 
resgatados. Agora, a nossa equipe, que é 
formada por veterinários do Conselho Regional 
de Medicina Veterinária, vai estar analisando a 
situação de saúde dos animais, porque estavam 
em condições deploráveis. Naturalmente, a 
situação de alimentação hídrica dos animais não 
deu para ser satisfatória. Nós estamos 
conduzindo para essa análise dos médicos 
veterinários, para que a gente possa colocar 
esses animais para adoção.  

Mas, no momento, fica aqui o meu 
agradecimento aos servidores da CPI, através do 
Juarez; à Guarda Municipal, que nos auxiliou 
nesse resgate, nessa diligência que foi feita 
agora; ao Conselho Regional de Medicina 
Veterinária e aos Guerreiros e guerreiras de 4 
Patas, que é a ONG que nos auxiliou nessa 
atividade que acabamos de executar em favor 
de quatro gatinhos aqui na rua Humberto 
Pereira, na praia de Itaparica.  

É o que eu tenho para falar na tarde de 
hoje, senhor presidente, colegas deputadas e 
deputados.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Ok, deputada. Agora 
16h16min.  

Continuamos na fase de Oradores 
Inscritos.  

Com a palavra o ilustre deputado 
Luciano Machado.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Senhor presidente Adilson Espindula, meus 
colegas deputados e deputadas, presencial, on-
line, eu quero, inicialmente, cumprimentar 
todos, dar novamente um abraço ao Torino. 
Que ele tenha força e fé, para que, com a 
energia que vem lá dos céus e de sua mãe, ele 
possa continuar na lida com alegria de sempre, 
que é assim que a alma dela estará em paz, 
vendo ele e toda a família sabendo aceitar o 
momento de tristeza e, assim também, aceitar 
que, na fé de nós, cristãos, que ela está na vida 
eterna.  

Quero falar sobre um projeto que 
começou a tramitar hoje, de nossa autoria, que 
institui no Espírito Santo, o dia estadual em 

memória dessas pessoas vitimizadas pela Covid-
19.  

Nós colocamos esse projeto e esperamos 
a aprovação e sanção, porque nós, inicialmente, 
ouvimos falar na Covid-19, na China, e 
sofríamos, vendo o mundo sofrer, mas um 
sofrimento muito de longe. Nós não 
imaginávamos que pudesse chegar tão perto de 
nós. E chegou ao Espírito Santo, e a primeira 
vítima aconteceu no município de Serra, no dia 
2 de abril.  

Então, a nossa proposta é que o dia 2 de 
abril seja o dia estadual em memória das vítimas 
da Covid-19. E isso também vem nos alertar 
para que nós possamos compreender quantas 
pessoas partiram prematuramente e quantas 
pessoas da área de saúde, na linha de frente, 
também tiveram suas vidas ceifadas tentando 
salvar a vida dos nossos irmãos capixabas.  

Então, é de se lembrar para todo o 
sempre, não com alegria, mas com tristeza e 
com o sentimento de que a vida humana tem 
muito valor, tem um valor imensurável, e que 
nós precisamos ter esse dia na nossa mente 
para sempre em nossas orações e elevar os 
nossos pensamentos pelas vítimas da Covid-19.  

Hoje também eu quero ressaltar uma 
reportagem muito interessante. Eu quero aqui 
parabenizar a Secretaria de Estado da Justiça, o 
Governo do Estado, que é uma nova arma que 
está sendo criada contra a violência doméstica. 
Nós temos o Espírito Santo como um estado 
com alto índice de violência doméstica, de 
crimes de feminicídio. E o estado está buscando 
uma arma muito importante, para que 
possamos combater a violência doméstica.  

Um resumo da matéria, publicada hoje, é 
que a Secretaria de Estado da Justiça, Sejus, 
prepara licitação com a Secretaria de Segurança, 
para aquisição de dispositivos de 
monitoramento para atender casos de violência 
doméstica, referentes à Lei Maria da Penha.  

O contrato prevê seis mil monitorandos; 
boa parte seria destinada ao monitoramento do 
agressor, por meio de tornozeleira eletrônica; e, 
também, da compra de aparato tecnológico 
para a ampliação do aparelho botão do pânico 
em todo o estado, utilizado por mulheres 
vítimas de violência doméstica.  
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Como funciona hoje? Hoje o agressor usa 
a tornozeleira e, a vítima, o botão do pânico. A 
inovação se dará com aplicativos que auxiliarão 
a vítima, e darão opções de rota de fuga, por 
exemplo.   

Então, é importante esse dado. Porque 
nós precisamos sair desse quadro negativo. O 
Espírito Santo tem evoluído na questão de 
segurança, tem sido o estado que mais está 
evoluindo no combate ao crime. Mas nós 
precisamos ainda vencer gargalos. E esse é um 
gargalo mais que importante, e tão negativo 
para o Espírito Santo.  

Então, parabéns ao Governo, e à 
Secretaria de Justiça, que está com isso na 
pauta, preocupado, e não está esperando que 
as pessoas se esqueçam do que aconteceu, 
porque amanhã tem uma nova manchete.  

Então, é importante que nós tenhamos 
políticas públicas, presidente Adilson, para que 
nós possamos valorizar o Espírito Santo, 
valorizar as famílias, valorizar as pessoas e 
respeitar mais e mais as mulheres.  

Um abraço.  
Obrigado pela oportunidade.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Ok. Continuamos na fase de 
Oradores Inscritos.  

Com a palavra o ilustre deputado 
Marcelo Santos. (Pausa)  

Marcos Garcia. (Pausa)  
Deputado Pr. Marcos Mansur. (Pausa)  
Deputada Raquel Lessa. (Pausa)  
Deputado Renzo Vasconcelos. (Pausa)  
 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - 
Deputado! Deputado Adilson?  

 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Deputada Raquel Lessa. Está 
com a palavra. Estou te ouvindo.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - 
Deputado Adilson?  

 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Oi?  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - Está me 
ouvindo?  

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Estou te ouvindo bem, 
deputada. Pode falar.   

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

falar? (Pausa)  
Boa tarde a todos. Cumprimentar o 

nosso amigo, deputado Adilson, que preside 
esta sessão; saudar todos os deputados e 
deputadas.   

Nós já estamos finalizando o mês de 
setembro, mas eu queria ainda lembrar um 
pouquinho do Setembro Amarelo. É um mês em 
que são realizadas campanhas e as ações de 
prevenção contra o suicídio. E não é só no Brasil. 
Não é só o Brasil que está engajado a fazer essa 
reflexão, anualmente. Temos mais ou menos, 
mais de cento e setenta países que sofrem 
dessa mesma doença, desse mesmo mal, que é 
o suicídio.  

Segundo a OMS, todos os anos são 
registrados mais de oitocentos mil casos de 
suicídios no mundo. Não estamos falando de 
tentativas, não, nós estamos falando de suicídio, 
que acontecem os suicídios. Não são as 
tentativas, não, e sim as mortes. 

No Brasil são cerca de doze mil mortes 
por suicídio no ano. E, com esta pandemia, que 
ainda nós estamos vivendo - que Deus possa 
abençoar que passe logo esta pandemia - mas 
nós estamos vivendo ainda esta pandemia, 
ainda têm mortes, ainda têm muitos casos do 
coronavírus, as estatísticas neste período são 
assustadoras, porque nós estamos vendo os 
fatos reais de pessoas com problemas de saúde 
mental, como a ansiedade, como a depressão. E 
isso está crescendo, esses casos de transtorno 
psicológico, não apenas pela pandemia 
somente, mas tudo que causou a pandemia, o 
isolamento social, a crise econômica, o 
desemprego.  

Então, tudo isso está acarretando essa 
incerteza de tudo que está nos rodeando nesta 
pandemia, neste novo normal que nós estamos 
vivendo, está aumentando mais essa ansiedade 
e essa depressão. E todos sabem que depressão, 
ansiedade, tudo é doença. A ansiedade causa 
várias outras doenças e a depressão, a maioria 
das pessoas que se suicida está depressiva. 
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Temos alguns estudos que revelaram 
projeções mostrando que trinta e três por cento 
dos pacientes internados com a Covid-19 têm 
repercussões psiquiátricas. E outro estudo 
apontou que houve incidência desses problemas 
em vinte e três por cento dos profissionais da 
saúde, durante a pandemia. Sem falar, como 
falei, do desemprego e do isolamento. 

Então, que nós possamos fazer um alerta 
de que este Setembro Amarelo tem que ir além 
do setembro, porque nós estamos vivendo um 
momento diferente, que é esta pandemia. Este 
mês é para a gente fazer as campanhas, chamar 
a atenção, mas que este amarelo possa se 
estender mais, porque é um ano atípico. E que a 
gente possa prestar mais atenção nas nossas 
famílias, nos nossos amigos, em alguns sinais, 
nos colegas de trabalho, que nós possamos 
ajudar, nos colocar à disposição, incentivar as 
pessoas a procurar o médico. Às vezes a pessoa 
está lá, com alguns sinais, a família não vê. Se a 
gente vir, vamos falar, vamos orientar, porque é 
muito triste a gente sofrer de depressão, de 
ansiedade. 

E tem tratamento, isso que é 
importante! Tem tratamento. Então, a nossa 
fala aqui hoje é mais para alertar e para chamar 
a atenção deste Setembro Amarelo. Que nós 
possamos chamar a atenção e que nós 
possamos observar e nos doar mais àquelas 
pessoas que estão com esses problemas! Então, 
a nossa fala é esta aqui. Muito obrigada! E que 
nós possamos ficar atentos sobre essa doença e 
sobre esse mal tão terrível! 

Muito obrigada, presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Parabéns pela fala, 
deputada! Com certeza nós precisamos sempre 
abordar esse assunto sobre a depressão. A 
saúde mental tem cura, precisa só procurar essa 
cura, através dos nossos médicos, e falar sobre 
esse assunto, dizer que isso é uma doença e que 
tem cura, para evitarmos o suicídio. 

Coma palavra o ilustre deputado Renzo 
Vasconcelos. (Pausa) 

Não respondendo, com a palavra o 
ilustre deputado, conterrâneo de Santa Maria 
de Jetibá, deputado Sergio Majeski. 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos ao deputado Adilson Espindula, 
meu nobre conterrâneo, da queridíssima Santa 
Maria de Jetibá, aos colegas que ainda estão no 
plenário, tanto no plenário físico quanto no 
plenário virtual, aos funcionários desta Casa e 
àqueles que nos assistem pela TV Assembleia ou 
por outros canais da Assembleia Legislativa. 

Na semana passada, o jornal publicou 
uma fala do secretário de Transporte, dizendo 
que o número de ônibus na Grande Vitória era 
suficiente. Eu sempre falo isso, assim, quando 
você olha de manhã cedo ou no final da tarde, o 
quanto os ônibus estão lotados, e a gente pensa 
na hipocrisia que é o Brasil, não é? Você não 
pode andar no seu carro ou num carro de 
passeio, sem cinto de segurança - você é 
multado, enfim - mas o trabalhador que precisa, 
que se vê obrigado a pegar um ônibus todo dia, 
ele pode andar em pé, às vezes, uma, duas 
horas, dentro dos ônibus, em pé, sem segurança 
alguma.  

Quer dizer, o risco de andar sem cinto, 
sentado num automóvel só existe para quem 
tem automóvel e pode andar num carro de 
passeio. Quer dizer, não existe o risco para o 
trabalhador que todos os dias tem que andar 
pendurado dentro de um ônibus, em pé, porque 
não há lugar para todo mundo sentar. 

E é uma preocupação, nesta época de 
pandemia, você olha os ônibus lotados e fica 
pensando: como é possível debelar o contágio, 
mesmo que as pessoas estejam - em sua maioria 
- com máscara, se elas têm que estar se 
esfregando umas nas outras dentro dos ônibus! 
Então, assim, ocorre muita hipocrisia no Brasil, 
infelizmente.  

E ainda, eu quero falar hoje sobre o 
anúncio do retorno às aulas aqui no estado do 
Espírito Santo. Algo que me preocupa, 
imensamente, porque há uma dicotomia, eu 
tenho dito e volto a dizer, acho que o Governo 
do Espírito Santo - de uma forma geral - e o 
secretário de Saúde, conduziram bem essa 
questão da pandemia - com algumas críticas que 
tenho - mas eu acho, que no geral, a condução é 
boa. Mas essa questão do retorno às aulas, 
agora me preocupa. Por quê?  

O próprio secretário de Saúde tem dito 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370033003200370033003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Vitória-ES, terça-feira, 06 de outubro de 2020 Diário do Poder Legislativo - 41 

que os números de casos devem voltar a 
aumentar. E estão aumentando! Na última 
semana houve um ligeiro aumento. E mesmo 
assim, está sendo anunciado para meados de 
outubro, o retorno às aulas tanto nos 
municípios, quanto no Estado, tanto de ensino 
fundamental quanto de ensino médio.  

Olha, as pessoas dizem assim: ah, já 
voltou tudo, por que uma escola não pode 
voltar? Quem é professor, quem já trabalhou 
dentro de uma escola, sabe que não dá para 
comparar uma escola com um shopping, com 
um supermercado, ou com qualquer outro tipo 
de atividade. Dentro de uma escola vão ficar por 
quatro horas, cinco horas, os alunos confinados 
ali dentro. E criança não dá para você controlar! 
Não tem como você falar que vai conseguir 
controlar as crianças para elas não chegarem 
perto uma da outra, para não se abraçarem, 
para não brincarem, para uma não pegar o lápis 
da outra, para uma não comer o lanche da 
outra, porque isso é da natureza das crianças, é 
impossível, as professoras não vão dar conta 
disso! Simples dessa forma! E mesmo os 
adolescentes do ensino médio, vocês sabem, 
ora, se nós não estamos conseguindo fazer os 
adultos no dia a dia cumprir regras de 
distanciamento, de uso de máscara, você 
imagina os professores tentando controlar 
crianças e adolescentes dentro das escolas?  
Não existe a menor possibilidade! 

Para além disso, preocupa o fato de que 
até agora não ter um diagnóstico claro de 
quantos profissionais da Educação, 
efetivamente, fazem parte do grupo de risco. E 
muito menos, quantos alunos também fazem 
parte! Não tem essa estatística! Não existe essa 
segurança! E as escolas, o preparo das escolas, 
dizer que as escolas têm álcool em gel, não sei 
mais o quê, que as cadeiras estão… isso não é 
preparo!  

Então, assim, a nossa preocupação com 
essa questão do retorno às aulas é imensa! E aí 
entra a questão do transporte público, 
sobretudo aqui na Região Metropolitana, onde 
grande parte desses alunos vão circular dentro 
dos ônibus, assim como os professores também; 
e vários professores trabalham em duas, três 
escolas diferentes. Então, um risco para as 

famílias desses profissionais, um risco para 
esses profissionais, um risco para os alunos, um 
risco para os pais desses alunos. Isso tem que 
ser muito (Inaudível).  
 Só para concluir presidente. Muito 
obrigado! Peço paciência só para concluir.  
 Então, assim, tudo isso é muito 
preocupante porque os professores...E aí a 
gente tem ouvido absurdos, como algumas 
pessoas escreveram em redes sociais, que os 
professores: Ah, todos os profissionais voltaram 
a trabalhar, mas os professores não querem 
voltar a trabalhar porque estão em casa sem 
fazer nada e recebendo e para eles está muito 
bom. 
 Os professores estão se matando em 
casa. Grande parte dos professores estão tendo 
que dar conta de coisas que jamais fizeram. 
Então, claro que os professores querem voltar. 
Para um professor hoje é muito melhor estar 
dentro de uma sala de aula dando aula do que 
estar em casa, tendo que dar aula virtual e 
tendo que baixar vídeo e criar vídeo e manter as 
crianças atentas ao que ele está falando. É óbvio 
que os professores também querem voltar, mas 
querem voltar com segurança; os professores 
não querem botar a sua própria vida em risco, 
nem de seus familiares e tão pouco dos alunos. 
E é isso que está em jogo.  
 Nós entendemos a angústia dos pais, 
entendemos a angústia das crianças. A gente 
sabe que o fato de ter tantas crianças em casa 
por tanto tempo, isso está acarretando 
problemas para as crianças também. Mas só 
que aí entra a questão estatal. Governos, tanto 
em nível federal, estadual quanto nos 
municípios, deveriam ter criado também 
situações para amparar, sobretudo, essas 
crianças que estão mais vulneráveis, que estão 
em casa mais vulneráveis à fome, à violência e 
por aí vai.  
 Agora, nós continuamos numa 
preocupação muito grande e fazemos um apelo 
para que a Secretaria de Educação e a Secretaria 
de Saúde revejam esse posicionamento do 
retorno às aulas, porque o risco é gigantesco de 
que nós passemos a ter um volume muito maior 
de infectados e de morte. E, como já disse, 
perguntei uma vez: quando morrer o primeiro 
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aluno ou o primeiro professor, quem é que 
estará responsável por isso? 
 Muito obrigado, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o ilustre 
deputado Theodorico Ferraço.  
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Senhor presidente, senhores deputados, 
conheço várias profissões perigosas de gente 
que arrisca a vida para ganhar o seu 
pão...(Pausa) 
 O deputado Emílio está com o telefone 
ligado. (Pausa) 
 Eu conheço profissões das mais 
perigosas...(Pausa) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Só um minuto, deputado 
Theodorico Ferraço. Vou restabelecer o seu 
tempo. Ok? 
 

 O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Aqueles que trabalham permanentemente, de 
sol a sol, trabalhador da roça, mas existe uma 
profissão que se chama pescador.  
 Conheço pouca profissão tão perigosa, 
tão arriscada. É o pescador que entra em alto-
mar, que vai enfrentar ondas poderosas, que vai 
enfrentar, inclusive, os dentes do tubarão. 
Agora, enfrentar a má-educação, a má-conduta 
de fiscais do Ibama não é mais coisa que se 
pode permitir neste país.  
 Ontem foi em Piúma, que diga o ex-
prefeito Samuel, que assistiu junto com os 
pescadores uma verdadeira violência dos fiscais 
com os pescadores de Piúma.  
 Hoje foi em Anchieta. Acompanhado de 
policiais, acompanhados de escopetas, 
metralhadoras. Parecia que no meio dos 
pescadores havia bandidos, quando ali têm 
trabalhadores, que lutam com seu suor, que 
lutam pela vida, para o sustento dos seus filhos, 
para o sustendo da sua família, e tiveram 
apreendidos os seus pescados, barcos, redes.  
 Gente, eu quero me dirigir ao 
superintendente do Ibama, que no mínimo deve 
ser um homem educado, embora eu não o 
conheça. Ele veio de São Paulo, trata-se de um 

militar que veio e assumiu a Superintendência 
do Espírito Santo. Não o conheço, mas quero me 
dirigir a ele para que mude essa política de 
violência! Que o pescador seja respeitado!  

Ontem foi Marataízes, ontem foi Piúma, 
hoje foi Anchieta, amanhã vai ser o Norte do 
estado. Até quando nós vamos tolerar essas 
ameaças aos nossos pescadores que lutam com 
dificuldades, correndo risco a todo o momento, 
e quando chegam em terra são recebidos por 
empurrões, por ameaças? É um negócio que nós 
não podemos admitir!  

Então, me dirijo ao senhor 
superintendente do Ibama para que ele ouça os 
pescadores de Piúma, que ouça os pescadores 
de Anchieta, inclusive o vereador Caliman, para 
que eles possam apresentar um relatório, 
porque do jeito que as coisas estão não é 
possível! É preciso respeito! Respeito ao 
pescador! 

Vou dar aqui um exemplo. Em Piúma, 
pescadores apresentaram o protocolo, já de 
providências tomadas: não aceitam protocolos, 
só aceitam o certificado. Ora, o protocolo é a 
entrada de um processo.  

Então, senhor superintendente, por 
favor, se dirija a esses pescadores, peça 
desculpas pelos mal-educados fiscais que não 
sabem se comportar condignamente com essa 
classe trabalhadora e respeite o capixaba! O 
Espírito Santo merece respeito e os pescadores 
muito mais!  

 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Com a palavra seria o 
deputado Torino Marques, que está dando 
entrevista para a TV Assembleia.  
 Vandinho Leite. (Pausa)  
 Não respondendo, eu estou presidindo, 
deputado Alexandre Xambinho. (Pausa) 
 Não respondendo, deputado Bruno 
Lamas. (Pausa) 
 Deputado Capitão Assumção. (Pausa) 
 Deputado Carlos Von. (Pausa) 
 Deputado Coronel Alexandre Quintino. 
(Pausa) 
 Também não respondendo, com a 
palavra, o ilustre deputado, líder do Governo, 
Dary Pagung. (Pausa) 
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 Deputado Darly declinou.  
 Com a palavra o ilustre deputado 
Delegado Danilo Bahiense. (Pausa) 
 Deputado Lorenzo Pazolini. (Pausa) 
 Não respondendo também, com a 
palavra o ilustre deputado que não declina 
nunca, deputado Doutor Hércules.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente, prezados colegas deputados 
e deputadas, eu quero registrar, com muita 
satisfação, com muita alegria, que a Associação 
dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, a 
Amaes, teve um projeto contemplado pelo 
Criança Esperança, programa de assistência 
realizado pela Rede Globo e pela Unicef. O 
projeto Universo Azul, contemplado pelo 
programa, vai possibilitar que, pela primeira vez, 
a Amaes, que é a Associação dos Autistas do 
Espírito Santo, tenha um médico disponível para 
atender às crianças com autismo. Outras 
melhorias serão criadas, mas ainda estão em 
fase de planejamento.  

Esse é o resultado de um trabalho sério, 
com comprometimento, buscando o melhor 
para os autistas. 
 Parabéns, Pollyana Paraguassú e demais 
integrantes da Amaes, pelas vitórias alcançadas. 
Tenho certeza de que virão muitas outras 
vitórias, porque a Pollyana Paraguassú é uma 
pessoa que tem um trabalho invejável naquela 
associação. 
 Eu também tenho dado alguma 
contribuição. Tem um jardim sensorial que foi 
uma verba para fazer um jardim sensorial, já há 
bastante tempo, e estou sempre em ligação 
com a Pollyana, ali na Amaes, na Fernando 
Ferrari, que é um trabalho importante que ela 
tem desenvolvido. 
 No dia 26 deste mês, antes de ontem, 
por exemplo, no sábado, foi Dia Nacional do 
Surdo. Quero homenagear a presidente da 
Associação dos Pais e Amigos dos Surdos - 
Apasod, Lourdilene Mozer, uma lutadora, e eu 
conheço muito bem o seu trabalho.  

Sua filha, Thalita Mozer, tem implante 
coclear e representou o Brasil no Campeonato 
Mundial de Futebol, em 2019. Ano passado, 
portanto. Esse campeonato mundial foi na 

Suíça.  Essa menina, que eu acompanho desde 
os dez anos - hoje ela já está com dezoito, 
dezenove anos - foi campeã mundial de futebol 
de salão de deficiente na Suíça. Então, nós 
queremos avançar cada vez mais nessas 
políticas de inclusão.  
 No dia 27, portanto, ontem, foi Dia 
Nacional da Doação de Órgão. Doar é um ato 
nobre de amor ao próximo, que muitas vezes 
não acontece por falta de conhecimento. Para 
ampliar a conscientização, eu criei, aqui no 
Espírito Santo, a Lei 10.374/2015, em que fica 
instituído o Setembro Verde. É uma lei de minha 
autoria, pedindo novamente que as doações 
sejam autorizadas. Para doar, basta querer e 
falar com a família. A família tem que saber. 
Então, é importante que as pessoas conversem 
com a família. 
 Em nível de Brasil, está em torno de 
trinta por cento a negativa da família e, aqui no 
Espírito Santo, está mais de cinquenta e seis por 
cento. Falta esclarecimento, falta mostrar que 
ninguém vai tirar o órgão de uma pessoa sem 
que for estabelecida primeiro a morte 
encefálica.  
 A morte encefálica é estabelecida por 
um protocolo. Além dos médicos, técnicos 
especializados nesse assunto de morte 
encefálica, tem os aparelhos de 
eletroencefalograma e outros aparelhos 
também que detectam a morte encefálica. 
 Morte encefálica é incompatível com a 
vida. Então, quando for declarada (Inaudível), 
feito todo o protocolo, é estabelecida a morte 
encefálica. Então, é o momento em que a 
família poderá autorizar a retirada dos órgãos. 
 E muita gente fica com medo de que 
tirem os órgãos de uma pessoa que possa 
sobreviver. Isso não acontece! Um dos serviços 
mais sérios que nós temos no Brasil e no Espírito 
Santo também é doação dos órgãos. Então, eu 
quero dar os parabéns a todos aqueles que 
(Inaudível), pelas famílias que discutem, que 
falam: Se acontecer alguma coisa com o meu 
filho, com a minha filha, com o meu parente, eu 
quero que os órgãos sejam doados para outras 
pessoas. 
 Nós podemos salvar muita gente. Não 
podemos aceitar que esses órgãos sejam 
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jogados debaixo da terra e sem finalidade 
nenhuma. Você poderá continuar vivendo no 
corpo de outra pessoa. Isso é um ato de amor 
muito importante e você tem que conversar 
com a família. 
 Presidente, eu quero, mais uma vez, 
abraçar o nosso querido Torino Marques pelo 
falecimento da sua mãe. Era uma enfermeira 
dedicada, uma missionária. Naturalmente, ela 
teve muito orgulho do filho e dos filhos e 
também o filho muito orgulho da mãe, que 
faleceu recentemente. 
 Obrigado, senhor presidente. Devolvo a 
palavra a V. Ex.ª. (Pausa) 

Presidente, V. Ex.ª está sem som.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Voltou agora. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - O 

microfone está desligado, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Ok. Tivemos um pequeno 
probleminha técnico. 
 Com a palavra, o ilustre deputado Dr. 
Emílio Mameri.  
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Eu vou passar, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Declinou. 
 Com a palavra o deputado Doutor 
Hudson Leal. (Pausa) 
 Não respondendo, com a palavra o 
ilustre deputado Dr. Rafael Favatto. 
 V. Ex.ª tem cinco minutos. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Boa tarde a todos e a todas que 
nos assistem pela TV Assembleia. Estou só 
abrindo aqui a minha fala que eu preparei, até 
porque nós estamos vivenciando um 
momento difícil em relação a essa pandemia, 
mas, também, um momento difícil em relação 
ao meio ambiente. 

 O prejuízo ambiental também afasta os 
nossos investidores e hoje eu quero falar 
sobre a postura de negociação do Governo 
brasileiro quanto às queimadas e ao 
desmatamento na Amazônia e no Pantanal. 
 Nunca tivemos tantas queimadas e 
tantos desmatamentos quanto agora. Esse 
prejuízo ambiental já tem afastado 
investidores estrangeiros e pode fazer acordos 
e oportunidades virarem cinzas no nosso país. 
 O nosso estado tem forte dependência 
de comércio exterior e pode ser, também, 
afetado de várias formas por possível 
retaliação à política ambiental brasileira. A 
principal talvez seja o agronegócio. Já 
exportamos muito café e, talvez, essas 
preocupações levem o estrangeiro a deixar de 
comprar com a gente. 
 Muito, no mundo globalizado, fala-se 
em favor dessa nova virtude mundial que é a 
globalização. Porém isso pode também trazer 
transtorno se você não tem uma política 
adequada. E o nosso país, o Governo Federal, 
tem se empenhado em fazer investimentos 
em todas as áreas e faz investimentos na área 
ambiental, mas no Pantanal e na Amazônia 
nós temos a ganância de muitos produtores, 
de muitas pessoas inescrupulosas que não 
são, digamos assim, bons produtores e 
querem ampliar a sua área a todo custo. E aí 
produzem queimadas, produzem diversas 
ações, crimes ambientais, na sua região.  
 E esse cenário é muito preocupante, 
pois ele tem potencial para impactar projetos 
de infraestrutura e logística como a 
privatização da Codesa, prevista para ser 
vendida no ano que vem, e também a 
concessão da BR-262, com processo em 
andamento. 
 Isso tudo são privatizações caras e 
demandam investimentos exteriores, que 
podem ser prejudicados se o Governo Federal 
não agir de maneira certa e corretiva. Até o 
discurso do presidente Bolsonaro, ele diz que 
é difícil a multa chegar àquelas pessoas que 
estão, realmente, colocando fogo onde não 
devem. 
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 Sabemos o quanto é difícil controlar 
focos de incêndio e o desmatamento em um 
país do tamanho do Brasil. Mas o que me 
assusta é a falta de reconhecimento sobre o 
que está acontecendo em nosso país. 

Em sua fala, na ONU, o nosso 
presidente afirmou que as queimadas estão 
sendo combatidas. E, aí, nós vimos a criação 
de uma força-tarefa, que foi feita para impedir 
essas queimadas e para diminuir a incidência 
dessas queimadas. 

Mas nós estamos vivenciando um 
momento do nosso clima que está beirando lá 
atrás, quando eu alertei aqui antes de 2015, 
aquele período de seca e longa estiagem que 
vivenciamos aqui no estado do Espírito Santo, 
deputado Adilson. Lá atrás, naquela época, 
começou, se você puxar a memória daquele 
ano, com grandes focos de incêndio também 
na região do Pantanal e da Amazônia. Mas 
mais na Amazônia, em Brasília, em alguma 
região do Serrado. E, naquela época para cá, 
depois veio um grande período de estiagem 
aqui no Espírito Santo, São Paulo e Rio de 
Janeiro, que foi atingido com grande período 
de estiagem. 

Hoje, nós estamos um pouco melhores 
do que naquela época, em virtude do 
armazenamento da água. Porém, a região da 
Grande Vitória, que é a mais atingida aqui na 
nossa região, ela ainda não está em sua 
plenitude, até porque uma obra desse 
tamanho, igual fazer a barragem de Domingos 
Martins, demanda tempo. E ela já está 
licitada, uma empresa que foi ganhadora, e já 
está nesses próximos dias prevista a ordem de 
serviço para que ela... Nesse minuto que me 
resta, só para concluir, deputado Adilson, essa 
empresa tem um período, acho que, de obra 
de vinte e quatro meses para implementação 
dessa barragem. 

Então, vai o ano de 2021 e o ano de 
2022. Mas o tempo está muito... Não é nem 
traiçoeiro, digamos assim, é fruto de todo 
aquecimento global. Mas o nosso tempo está 
muito difícil ultimamente. É um período de 
muitas chuvas e um período de longa 

estiagem. No período de muitas chuvas, a 
chuva vem lavando tudo. Lavando o solo e 
tirando os nutrientes ali do nosso solo, 
levando para os rios, e isso assoreando os 
leitos dos rios. E no período de estiagem os 
rios secam. E aí nós, seres humanos e todos os 
animais viventes na terra, seres vivos, que 
necessitam da água, aí é que nós vamos nos 
preocupar. 

Mas graças a Deus esse Governo, o 
Governo Casagrande, está atento e está 
fazendo essa barragem de Domingos Martins 
para atender toda a região da Grande Vitória.  

Obrigado, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o nosso 
grande amigo e ilustre deputado, Engenheiro 
José Esmeraldo. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

Obrigado, meu amigo Adilson Espindula! 
Saudar todos os deputados presentes: 

doutor Theodorico Ferraço, Doutor Hércules e 
Emílio Mameri. É quem eu vejo aqui na tela. 
Saudar os nossos amigos, nossos três amigos 
aí. 

Senhor presidente, eu vou me reportar 
hoje a Porto de Cariacica. Recebi uma visita de 
três amigos meus de Porto de Cariacica: Tiago 
Pessanha, Dione Vítor e Tiago Rocha, 
moradores do bairro Porto de Cariacica antigo 
Porto Novo. Durante essa reunião que houve 
no sábado passado, os moradores 
manifestaram sua preocupação diante do 
estado em que se encontra a quadra 
poliesportiva da Escola Estadual Rosa Maria 
Reis, que atende mais de oitocentos e 
cinquenta alunos da região. Repito, quadra 
poliesportiva da Escola Estadual Rosa Maria 
Reis, que atende mais de oitocentos e 
cinquenta alunos na região. 

Há cinco anos - na verdade o 
governador Renato não estava no poder -, os 
estudantes estão sem aula de educação física 
em função do estado de abandono, da falta de 
estrutura, manutenção e reforma da quadra 
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poliesportiva. Curiosamente, foi feita 
recentemente uma reforma das dependências 
da escola, porém, a quadra não foi 
contemplada com as obras de reforma e 
revitalização. É importante também que se 
diga que ao seu entorno, em volta da escola, 
há formação de intenso matagal, além da 
estrutura do muro que se encontra em estado 
de situação precária. 

A Associação de Moradores do bairro 
Porto de Cariacica, por meio de sua diretoria 
representada pelos amigos que citei, Tiago 
Pessanha, Tiago Rocha e também de Dione 
Vitor, que estiveram comigo na semana 
passada, realizaram o pedido junto à própria 
escola na Secretaria de Estado de Educação 
em 2015. Foi informado aos moradores que o 
projeto da quadra estava pronto, e que seria 
feita uma ratificação no projeto. Porém, até 
hoje, passados cinco anos, a Secretaria 
Estadual de Educação não resolveu o 
problema. 

Eu quero aqui fazer um pedido ao 
secretário de Educação, que eu considero um 
bom secretário e eu quero continuar falando 
isso aqui, não só na live, como também da 
tribuna da Assembleia Legislativa, quando lá 
estiver. Vitor, secretário Vitor, da Educação, 
faço um apelo e gostaria inclusive que o 
secretário Vitor, secretário de educação, 
encaminhasse o subsecretário Aurélio, 
engenheiro de carreira, efetivo lá na região de 
porto Cariacica, que procurasse lá as pessoas 
que citei, Tiago Pessanha, Dione Vitor e Tiago 
Rocha, que são pessoas que se interessam 
pelo bairro, moradores que nasceram e se 
criaram ali no bairro e que têm um carinho 
especial para com aquela região. 

E eu também, como filho de Cariacica-
Sede, até mesmo porque Cariacica-Sede fica 
muito próximo dessa região, fica ao menos 
quatro quilômetros, faço um apelo ao 
secretário de Educação e sei que o secretário 
de Educação vai mandar lá, ver. 

Nós queremos que seja reformada a 
quadra, porque não tem aula de educação 
física. Já há cinco anos não tem aula de 

educação física nessa escola. É inadmissível! 
Cinco anos que não tem aula de educação 
física na Escola Estadual Rosa Maria Reis. 

Por isso, meu secretário Vitor, faço 
esse pedido, e, ao mesmo tempo, solicito que 
o subsecretário Aurélio, que um trabalhador 
de primeira categoria, responsável, 
acostumado a fazer obra, encaminhar esse 
moço lá - e eu também estou à disposição -, 
para que seja visto in loco, no local, o 
problema, porque não é admissível que uma 
quadra poliesportiva, ela não esteja adequada 
para suas aulas de educação física, que é tão 
importante a educação física, socializa. A 
educação física e o esporte socializam. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - O senhor pode concluir 
deputado? 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

Trazendo benefício ao corpo e à mente. Traz 
benefícios ao corpo e à mente de crianças, 
adolescentes e jovens. Por isso, quero fazer 
esse apelo, secretário Vitor, subsecretário 
Aurélio, de ir lá, ao local, e providenciar a 
recuperação dessa quadra. 

Na escola, foi feita a reforma, mas a 
quadra é fundamental. É cabeça, tronco e 
membro, uma coisa depende da outra. A 
quadra é fundamental para o 
desenvolvimento social, a juventude. E é por 
isso que estou fazendo esse apelo em nome 
desses três que me procuraram, que 
conhecem e sabem quem o deputado José 
Esmeraldo: Tiago Pessanha, Dione Vitor e 
Tiago Rocha. 

Vamos resolver o problema dessa 
quadra poliesportiva da Escola Estadual Rosa 
Maria Reis, em Porto de Cariacica, 
fundamental para o desenvolvimento dos 
nossos jovens, principalmente nessa região, 
onde nós temos que ter uma socialização para 
que todos vivam em paz, em harmonia, em 
alegria, em felicidade. 

Então, eu quero aqui saudar esses três 
moradores: Tiago, Dione e Tiago Rocha, por 
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terem trazido essa demanda. E podem ter 
certeza os senhores, que nós vamos trabalhar 
com objetivo de resolver o problema crucial 
dessa escola, da aula de educação física.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Trinta segundos para o 
Senhor concluir deputado, por favor. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

Ainda há tempo, ou já acabou meu tempo? 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Já acabou o seu tempo. 
Trinta segundos para concluir. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

Quero agradecer ao meu amigo, Adilson 
Espindula, que representa toda a Região 
Serrana. A Região Serrana é toda sua Ex.ª. 
Você é o cara! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Obrigado deputado! 
Com a palavra o ilustre deputado 

Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 
Não respondendo, antes de 

encerrarmos esta sessão, quero agradecer, em 
nome de todos os colegas deputados, a todos 
vocês que nos acompanharam nas redes 
sociais, pela TV Assembleia, esta sessão 
ordinária híbrida. E como um bom pomerano, 
eu vou dizer um obrigado em pomerano: 
Danken Shen. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco as senhoras e os senhores deputados 
para próxima, que será ordinária virtual, 
híbrida, virtual e presencial, amanhã, às 15h, 
para qual designo: 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
ORDEM DO DIA: 
A mesma pauta da presente sessão, 

exceto as matérias aprovadas hoje. 

Está encerrada a presente sessão. 
Boa tarde a todos! 
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
híbrida é a seguinte: Discussão 
única, em regime de urgência, 
do Projeto de Resolução n.º 
15/2020; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 472/2020; discussão, 
nos termos do artigo 81, § 3º 
do Regimento Interno, da 
Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 32/2019; 
discussão, nos termos do artigo 
81, § 3º do Regimento Interno, 
dos Projetos de Lei n.os 
951/2019 e 598/2019; 
discussão, se houver recurso, 
na forma do artigo 277, §§ 2.º a 
5.º do Regimento Interno, dos 
Projetos de Lei n.os 283/2019, 
405/2019, 665/2019, 666/2019, 
706/2019, 790/2019, 365/2020 
e 427/2020; discussão especial, 
em 2.ª sessão, dos Projetos de 
Lei n.os 1042/2019 e 84/2020; 
discussão especial, em 1.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
478/2019, 549/2019, 755/2019, 
764/2019, 843/2019, 924/2019, 
40/2020 e 207/2020) 

 
De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não registrou 
presença o senhor deputado 
Euclério Sampaio. 

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

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