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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.782 
 
Admite na Ordem do Mérito “Domingos Martins” 

a HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com os artigos 2º da Resolução 1.390, 
de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 1.391, de 
17.10.1984, promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Grã-Cruz”, a Humberto 
Eustáquio Soares Martins, concedendo-lhe as 
insígnias e o Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 de 
fevereiro de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 2633 

 
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, TATIANA DA PENHA PEREIRA, 
do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ADGRP, 
do gabinete do Deputado Alexandre Xambinho, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 200264/2020, a partir de 
12/02/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de fevereiro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2634 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 22/04/2018, de acordo com art. 106 
da Lei Complementar nº 46/94, de ADICIONAL 
DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus MARIA 
EMILIA ALVES VIDIGAL, matrícula nº 208207, 
Supervisor da Comissão de Cooperativismo - 
SCCO. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de fevereiro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 

 
RESUMO ORDEM 

DE FORNECIMENTO Nº 011/2020 REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2019 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2019  
 
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
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pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 011/2020, conforme descrito abaixo: 
 

CONTRATADA: Dalf Comercial de Alimentos 
Ltda 
 

CNPJ: 34.895.199/0001-85 
 

OBJETO: Aquisição de açúcar cristal. 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico 
 

VALOR: R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e 
oitenta reais). 
 

PROCESSO: 192677 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
12 de fevereiro de 2020. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
AVISO DE REABERTURA DE 

LICITAÇÃO 
Concorrência nº 001/2019 
Processo nº 191538/2019 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público aos interessados a 
REABERTURA da Concorrência nº 001/2019, do 
tipo empreitada por preço unitário, de acordo 
com a Lei nº 12.232/2010 e, subsidiariamente, 
pelas Leis nº 8.666/1993 e nº 4.680/1965, 
objetivando a contratação de serviços de 
publicidade prestados por intermédio de 
agência de propaganda para universalizar as 
ações e projetos desenvolvidos pela ALES, 
conforme especificação contida no Anexo I do 
Edital. 
 
Recebimento dos Invólucros: até o dia 
30/03/2020, às 09h30min. 
 
Abertura dos Invólucros: dia 30/03/2020, às 
09h45min. 
 
A aquisição do edital e seus anexos (inclusive o 
Projeto Básico e o respectivo briefing), a 
retirada do invólucro padronizado para a 

proposta técnica e o recebimento dos invólucros 
serão efetuados junto à CPL, na Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, situada à 
Av. Américo Buaiz, nº 205, Torre Administrativa, 
4º andar, Supervisão da Comissão de Licitação, 
Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-950. O 
edital também estará disponível no site 
www.al.es.gov.br, nos links “Transparência”, 
“Consulta Licitações”. 
 
Mais informações através do e-mail 
scl@al.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3382-
3874. 
 

Vitória-ES, 12 de fevereiro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO PROCURADOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 01 
 

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

 
Art. 1º Deferir o requerimento constante do 
Processo Administrativo nº 200184/2020. 
 
Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação. 
 

Vitória, 12 de fevereiro de 2020.  
 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE 
FREITAS 

Procurador-Geral 
 

PORTARIA Nº 02 
 

O PROCURADOR-GERAL DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no exercício de suas 
atribuições legais, resolve: 
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Art. 1º Instituir a Comissão Organizadora do 
Encontro Nacional de Procuradores de 
Assembleias Legislativas – ANPAL, evento este a 
realizar-se no edifício-sede deste Poder, nas 
datas de 14 e 15 de maio de 2020. 
 
Art. 2º Ficam designados como membros da 
Comissão os procuradores José Arimathéa 
Campos Gomes, Gustavo Merçon e Vinicius 
Oliveira Gomes Lima, sob a presidência do 
Procurador-Geral. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, em 12 de 
fevereiro de 2020. 
 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE 
FREITAS 

Procurador-Geral 
 

PORTARIA Nº 03 
 

O PROCURADOR-GERAL DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no exercício de suas 
atribuições legais, resolve: 

 
Art. 1º Instituir a Comissão Organizadora do 2º 
Encontro Estadual de Procuradores Municipais, 
evento este a realizar-se no edifício-sede deste 
Poder, em 20 de março de 2020. 
 
Art. 2º Ficam designados como membros da 
Comissão os procuradores Ricardo Benetti 
Fernandes Moça, Edina Rangel Lourenço e 
Liziane Maria Barros de Miranda, sob a 
presidência do Procurador-Geral. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, em 12 de 
fevereiro de 2020. 
 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE 
FREITAS 

Procurador-Geral 

ATOS DO SECRETÁRIO DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
PORTARIA Nº 004 

 

A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
(SECOM) DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve instituir, no âmbito da 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo, O 
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. 
 

Art. 1º DOS OBJETIVOS 
Fortalecer o Poder Legislativo Estadual perante a 
sociedade capixaba através da padronização e 
disseminação de suas marcas, bem como a 
valorização profissional dos servidores. Unir as 
forças produtivas da Assembleia Legislativa (Ales) 
com o intuito de entregar serviços de qualidade e 
com agilidade aos capixabas. Além de manter a 
coesão e coerência da comunicação 
fundamentada com a missão empregada pela 
mesa diretora. 
 

Art. 2º DAS RESPONSABILIDADES 
É de responsabilidade do Núcleo de Comunicação 
Institucional desenvolver e/ou acompanhar 
projetos e ações que estimulem a melhor 
comunicação entre deputados, servidores, setores 
internos, colaboradores terceirizados, outros 
órgãos públicos, empresas privadas, sindicatos e a 
população em geral. Implementar programas de 
incentivo à correta utilização da comunicação 
visual da Casa, tornando, assim, a marca da 
instituição mais forte. Desenvolver e fortalecer a 
relação entre a Assembleia Legislativa e os 
veículos de comunicação, bem como monitorar a 
comunicação externa da Assembleia e divulgar os 
feitos que trazem benefícios à sociedade capixaba. 
 

Parágrafo Único - Excluem-se das 
responsabilidades todas as atividades particulares 
ou de mandato. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
12 de fevereiro de 2020. 

 
FERNANDO VAILANT SÁ PRADO CARREIRO 

Secretário de Comunicação Social 
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• QUINTA-FEIRA - 13.02.2020 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 
01h45 FÓRUM DA FRENTE PARLAMENTAR PELO 

FORTALECIMENTO DO 3° SETOR 
Política estadual de atenção integral às pessoas com 
doenças raras. 

05h15 SESSÃO SOLENE Homenagem a cadeia produtiva de café. 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vamos falar sobre: Desmama 
racional melhora bem estar animal. Os bezerros de corte, 
com cerca de oito meses de idade, são separados da vaca 
apenas por um corredor, em pastos diferentes, onde a 
mãe e o filho mantêm contato visual, auditivo e olfativo. 
Essa forma de desmama, chamada de racional, diminui o 
estresse causado pela separação e melhora o bem-estar. 

07h30 MP COM VOCÊ Nesta edição, o promotor de Justiça Dr. Lidson Fausto da 
Silva relata as alternativas que aumentam a fiscalização e 
tornam mais democráticas as relações  entre Estado e a 
sociedade civil. O promotor também explica as leis de 
informação e o processo de acompanhamento dos portais 
municipais de transparência. 

08h00 STJ: PAPO CIDADÃO O programa dessa semana tratará as questões referentes 
à alienação. 

08h30  ORDEM DO DIA (V) Telejornal, ao vivo, com as principais informações sobre o 
que vai acontecer no Legislativo capixaba e os fatos 
políticos mais importantes do Espírito Santo. 

09h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE 
SEGURANÇA EM GUARAPARI 

Segurança pública: direitos e prioridades. 

12h00 COM A PALAVRA O Programa Com a Palavra entrevista o deputado Adonias 
Marques de Abreu, popularmente conhecido pelo nome 
Torino Marques (PSL), apelido que carrega desde o início 
da carreira como radialista. Ao todo são 36 anos como 
profissional de comunicação social e como deputado 
estadual está em seu primeiro ano de mandato. Na 
posição de entrevistado,  Torino ressaltou que o momento 
inicial de seu trabalho foi de aprendizado, conhecimento e 
definições. Além disso, destacou a dedicação e a harmonia 
entre os parlamentares da Casa.  

12h30 MP COM VOCÊ Nesta edição, o promotor de Justiça Dr. Lidson Fausto da 
Silva relata as alternativas que aumentam a fiscalização e 
tornam mais democráticas as relações  entre Estado e a 
sociedade civil. O promotor também explica as leis de 
informação e o processo de acompanhamento dos portais 
municipais de transparência. 

13h00 DEDO DE PROSA "Ponto Cruz" é o primeiro romance da escritora Andressa 
Zoi Nathanailidis. Na obra, a autora "costura" as memórias 
da personagem principal, Heloísa, enquanto a mesma 
tenta terminar o bordado em ponto cruz de uma toalha. 
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Andressa também é autora de um livro de poesia e de 
obras acadêmicas da área de literatura. 

13h30 CONEXÃO ELEITORAL Entenda como o TSE tem atuado para combater a 
desinformação, conheça as principais decisões do plenário 
do Tribunal e ainda acompanhe a instalação do Projeto 
Judicial Eletrônico. 

14h00 CIÊNCIA E LETRAS O programa deate o tema: afetos, relações e encontros. 

14h35 DIA A DIA Destaques dos trabalhos legislativos. 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS DO ES Trabalhos do Tribunal de Contas do ES. 

18h00 COM A PALAVRA Formado em Direito e Medicina e pós-graduado em 
Administração Hospitalar, o Deputado Doutor Hércules Já 
foi motorista de ambulância, vereador em Cachoeiro de 
Itapemirim e cinco vezes em Vila Velha. Ele está no quarto 
mandato consecutivo como deputado estadual e é o 
convidado do Programa Com a Palavra. 

18h30 DEDO DE PROSA "Ponto Cruz" é o primeiro romance da escritora Andressa 
Zoi Nathanailidis. Na obra, a autora "costura" as memórias 
da personagem principal, Heloísa, enquanto a mesma 
tenta terminar o bordado em ponto cruz de uma toalha. 
Andressa também é autora de um livro de poesia e de 
obras acadêmicas da área de literatura. 

19h00 
     

SESSÃO SOLENE Comemoração dos 40 anos do partido dos trabalhadores. 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

22h15 COM A PALAVRA Formado em Direito e Medicina e pós-graduado em 
Administração Hospitalar, o Deputado Doutor Hércules Já 
foi motorista de ambulância, vereador em Cachoeiro de 
Itapemirim e cinco vezes em Vila Velha. Ele está no quarto 
mandato consecutivo como deputado estadual e é o 
convidado do Programa Com a Palavra. 

22h45 MP COM VOCÊ Nesta edição, o promotor de Justiça Dr. Lidson Fausto da 
Silva relata as alternativas que aumentam a fiscalização e 
tornam mais democráticas as relações  entre Estado e a 
sociedade civil. O promotor também explica as leis de 
informação e o processo de acompanhamento dos portais 
municipais de transparência. 

23h15 DEDO DE PROSA "Ponto Cruz" é o primeiro romance da escritora Andressa 
Zoi Nathanailidis. Na obra, a autora "costura" as memórias 
da personagem principal, Heloísa, enquanto a mesma 
tenta terminar o bordado em ponto cruz de uma toalha. 
Andressa também é autora de um livro de poesia e de 
obras acadêmicas da área de literatura. 

23h45 COM A PALAVRA Formado em Direito e Medicina e pós-graduado em 
Administração Hospitalar, o Deputado Doutor Hércules Já 
foi motorista de ambulância, vereador em Cachoeiro de 
Itapemirim e cinco vezes em Vila Velha. Ele está no quarto 
mandato consecutivo como deputado estadual e é o 
convidado do Programa Com a Palavra. 

 

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

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

 
SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 05 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, à hora 
regimental, para ensejar o início 
da sessão, registram presença os 
senhores deputados Alexandre 
Xambinho, Capitão Assumção, 
Delegado Danilo Bahiense, 
Doutor Hércules, Enivaldo dos 
Anjos, Erick Musso, Euclério 
Sampaio, Freitas, Gandini, 
Hudson Leal, Marcelo Santos, 
Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski, Torino Marques e 
Vandinho Leite) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Há quorum para a abertura da sessão, 
de acordo com o painel eletrônico.  
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a mesma. 

Já registramos a presença dos seguintes 
parlamentares: Alexandre Xambinho, Capitão 
Assumção, Delegado Danilo Bahiense, Doutor 
Hércules, Enivaldo Euzébio dos Anjos, Erick 
Musso, Euclério de Azevedo Sampaio Santos, 
Freitas, Gandini, Hudson Leal Santos, Marcelo 
Santos, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski, 
Torino Marques Santos, Vandinho Leite, Dary 
Pagung e Xambinho Santos. 
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o Delegado Danilo 
Bahiense, que já botou um bocado de bandido 
na cadeia, para proferir um versículo da Bíblia.  
 Sendo assim, solicito a todos, homens e 
mulheres, que se coloquem em posição de 
respeito. (Pausa) 

 
  (Registra presença o senhor 
deputado Dary Pagung) 

(A convite do presidente, assume 
a 1.ª secretaria o senhor 
deputado Alexandre Xambinho e 
a 2.ª secretaria o senhor 
deputado Torino Marques) 

 
  (O deputado Delegado Danilo 
Bahiense profere João, 11:25) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PDT) – É verdade, quem crê em Jesus, ainda 
que esteja morto, viverá. Mas os bandidos que 
V. Ex.ª alcançou, infelizmente, estão a sete 
palmos. 
 Solicito ao 2.º secretário, ad hoc, que 
proceda à leitura da ata da sessão anterior, de 
forma sucinta, uma vez que tem amparo 
regimental, para que nós possamos declarar as 
respectivas atas como lidas.  
 Mas, eu gostaria de ouvir a voz de V. Ex.ª 
por alguns instantes. 
 
 O SR. 2.º SECRETÁRIO – (TORINO 
MARQUES – PSL) – Muito bom dia! 9h01min.  
 Estamos na metadinha da semana, na 
quarta-feira. Que Deus proteja e abençoe todas 
as famílias e esse novo momento que a TV 
Assembleia está passando com uma nova 
programação e com o mesmo conteúdo de 
sempre de informar ao capixaba sobre a política 
do Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Neste momento, então, declaro a ata 
aprovada como lida. 
 Solicito ao deputado Alexandre 
Xambinho que proceda à leitura do Expediente 
para simples despacho. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

1. Ofício n.º 003/2020, do deputado 
Torino Marques, indicando a senhora Edna 
Alice Figueiredo, presidente da Associação de 
Pais de Autistas de Cachoeiro e Sul do Espírito 
Santo (APACHES), para fazer uso da tribuna 
popular da sessão ordinária do dia 02 de março 
de 2020, para falar sobre o 
desenvolvimento da APACHES e o trabalho 
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realizado em prol dos autistas em Cachoeiro de 
Itapemirim e Sul do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89523&arquivo=Arquiv
o/Documents/OOG/89523-
162214404904022020-assinado.pdf#P89523  
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Defiro. 
 

(Registra presença o senhor 
deputado Adilson Espindula) 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
2. Mensagem n.º 01/2020, do Defensor 

Público Geral, encaminhando o Projeto de Lei 
Complementar n.º 05/2020, que altera a Lei 
Complementar n.º 55/94, para adequar o 
Subsídio dos Defensores à Emenda 
Constitucional n.º 80/2014, que estendeu à 
Defensoria as garantias da magistratura. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=89533&arquivo=Arq
uivo/Documents/PLC/PLC52020-
04022020191925-assinado.pdf#P89533 

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

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
3. Projeto de Lei n.º 076/2020, da 

deputada Janete de Sá, que institui o 
certificado de produção industrial 
agroalimentar do Espírito Santo, denominado 
“Selo agroalimentar ES”, a ser dado aos 
produtos agrícolas que sejam produzidos no 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89244&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/89244-104244928730012020-
assinado.pdf#P89244  

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Devolva-se à autora. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Marcos Garcia e Pr. 
Marcos Mansur) 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

4. Projeto de Lei n.º 077/2020, do 
deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a 
instalação de placas de advertência nas 
rodovias estaduais, orientando quanto à 
atenção com os ciclistas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89272&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/89272-171838419430012020-
assinado.pdf#P89272  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Infraestrutura e de Finanças. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

5. Projeto de Lei n.º 078/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, 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 Zero de Produtos 
Descartáveis. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89273&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/89273-173035249130012020-
assinado.pdf#P89273  

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Publique-se. À Comissão de Justiça, na 
forma do art. 276 do Regimento Interno. 
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(Registra presença o senhor 
deputado Coronel Alexandre Quintino) 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

6. Projeto de Lei n.º 079/2020, do 
deputado Freitas, que confere ao município de 
São Mateus o título de Capital Estadual das 
Especiarias. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89401&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/89401-112251749203022020-
assinado.pdf#P89401 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Agricultura e de Finanças. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

7. Projeto de Lei n.º 080/2020, do 
deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
a isenção da cobrança de diária de estadia de 
veículo automotor em depósito (pátio legal), 
para os proprietários que forem retirá-los no 
mesmo dia do recolhimento no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89431&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/89431-143105821803022020-
assinado.pdf#P89431 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa do Consumidor e de Finanças. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
8. Projeto de Lei n.º 081/2020, do 

deputado Capitão Assumção, que obriga as 
instituições de ensino que ofereçam disciplinas 
“online” a disponibilizarem ao consumidor as 
notas de suas avaliações e atividades 

realizadas, mesmo após a conclusão da 
disciplina ou curso. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89432&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/89432-143142602703022020-
assinado.pdf#P89432  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Educação, de Defesa do Consumidor 
e de Finanças. 
 

(Registra presença o senhor 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini) 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
9. Projeto de Lei n.º 082/2020, do 

deputado Capitão Assumção, que proíbe a 
utilização de alimentos ultraprocessados e 
açucarados nas escolas do Estado do Espírito 
Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89433&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/89433-143224759003022020-
assinado.pdf#P89433  

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 
958/2019. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
10. Projeto de Lei n.º 084/2020, do 

deputado Adilson Espindula, que altera o § 1º 
do Art. 4.º da Lei Estadual n.º 10.976, de 14 de 
janeiro de 2019, que consolidou a legislação 
em vigor referente à declaração de utilidade 
pública no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89475&arquivo=Arquiv
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89433&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89433-143224759003022020-assinado.pdf#P89433
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89433&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89433-143224759003022020-assinado.pdf#P89433
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89475&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89475-093647663004022020-assinado.pdf#P89475
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89475&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89475-093647663004022020-assinado.pdf#P89475
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o/Documents/PL/89475-093647663004022020-
assinado.pdf#P89475 
 

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

(Registra presença o senhor 
deputado Luciano Machado) 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

11. Projeto de Lei n.º 085/2020, do 
deputado Capitão Assumção, que ficam os 
estabelecimentos de ensino fundamental e 
médio, obrigados a instalar câmeras de 
videomonitoramento em todas as salas de 
aula, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89476&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/89476-093859569404022020-
assinado.pdf#P89476 
 

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

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

12. Projeto de Lei n.º 086/2020, da 
deputada Raquel Lessa, que acrescenta item ao 
Anexo II da Lei n.º 10.975, de 14 de janeiro de 
2019, denominando Rodovia Jeronymo 
Pancieri Netto, o trecho localizado na Rodovia 
ES-436 entre os municípios de Marilândia, 
Colatina e Governador Lindenberg–ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89478&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/89478-094326538704022020-
assinado.pdf#P89478  
 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
13. Projeto de Lei n.º 087/2020, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
concede aos profissionais de educação física 
que prestem seus serviços como personal 
trainer, acesso livre nas academias desportivas 
para acompanhar seus clientes, e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89495&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/89495-122344669604022020-
assinado.pdf#P89495 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

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

 
(Registra presença o senhor 

deputado Dr. Emílio Mameri) 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
14. Projeto de Lei n.º 088/2020, do 

deputado Adilson Espindula, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade do agendamento pós-
cirúrgico pela Rede Hospitalar Estadual. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89506&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/89506-144744157704022020-
assinado.pdf#P89506 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Devolva-se ao autor. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
15. Projeto de Decreto Legislativo n.º 

155/2019, da deputada Janete de Sá, que 
acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro de 
2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Bruno Pinheiro Faustino. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89475&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89475-093647663004022020-assinado.pdf#P89475
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89475&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89475-093647663004022020-assinado.pdf#P89475
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89476&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89476-093859569404022020-assinado.pdf#P89476
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89476&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89476-093859569404022020-assinado.pdf#P89476
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89476&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89476-093859569404022020-assinado.pdf#P89476
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89476&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89476-093859569404022020-assinado.pdf#P89476
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89478&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89478-094326538704022020-assinado.pdf#P89478
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89478&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89478-094326538704022020-assinado.pdf#P89478
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89478&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89478-094326538704022020-assinado.pdf#P89478
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89478&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89478-094326538704022020-assinado.pdf#P89478
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89495&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89495-122344669604022020-assinado.pdf#P89495
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89495&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89495-122344669604022020-assinado.pdf#P89495
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89495&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89495-122344669604022020-assinado.pdf#P89495
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89495&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89495-122344669604022020-assinado.pdf#P89495
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89506&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89506-144744157704022020-assinado.pdf#P89506
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89506&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89506-144744157704022020-assinado.pdf#P89506
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89506&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89506-144744157704022020-assinado.pdf#P89506
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89506&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89506-144744157704022020-assinado.pdf#P89506
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88229&arquivo=Arquiv
o/Documents/PDL/88229-
150324334520122019-assinado.pdf#P88229 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cidadania, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

16. Projeto de Resolução n.º 001/2020, 
do deputado Sergio Majeski, que acrescenta 
dispositivos à Resolução n.º 2.700, de 15 de 
julho de 2009, dispondo sobre a 
convocação  anual do Secretário Estadual de 
Meio Ambiente e de representantes de 
empresas potencialmente poluidoras pela 
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos 
Animais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88730&arquivo=Arquiv
o/Documents/PR/88730-143856220414012020-
assinado.pdf#P88730 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
17. Projeto de Resolução n.º 002/2020, 

do deputado Sergio Majeski, que altera a 
Resolução n.º 1.905, de 11.12.1998, reduzindo 
o número de assessores por gabinete. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88731&arquivo=Arquiv
o/Documents/PR/114407665614012020-
assinado.pdf#P88731  
 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
18. Projeto de Resolução n.º 003/2020, 

do deputado Adilson Espindula, que altera a 
Resolução n.º 4.260, de 12.04.2016, para 
designar a Comissão de Assistência Social, 
Socioeducação, Segurança Alimentar e 
Nutricional a conceder a Comenda do Mérito 
Legislativo Assistente Social Rosemberg Soares 
Pereira para homenagear assistentes sociais 
capixabas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89220&arquivo=Arquiv
o/Documents/PR/89220-130105347529012020-
assinado.pdf#P89220  
 

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

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Pela ordem, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Pela ordem, deputado Adilson 
Espindula. 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Recorro à V. Ex.ª, na Comissão de Justiça, ao 
Projeto de Lei n.º 88/2020. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – A Mesa, por unanimidade, acolhe o 
pedido de V. Ex.ª. 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Muito obrigado! 

 

(Registra presença o senhor 
deputado Theodorico Ferraço) 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Deferido. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

19. Parecer n.º 262/2019, da Comissão 
de Justiça, pela manutenção do despacho 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88229&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/88229-150324334520122019-assinado.pdf#P88229
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88229&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/88229-150324334520122019-assinado.pdf#P88229
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88229&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/88229-150324334520122019-assinado.pdf#P88229
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88229&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/88229-150324334520122019-assinado.pdf#P88229
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88730&arquivo=Arquivo/Documents/PR/88730-143856220414012020-assinado.pdf#P88730
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88730&arquivo=Arquivo/Documents/PR/88730-143856220414012020-assinado.pdf#P88730
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88730&arquivo=Arquivo/Documents/PR/88730-143856220414012020-assinado.pdf#P88730
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88730&arquivo=Arquivo/Documents/PR/88730-143856220414012020-assinado.pdf#P88730
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88731&arquivo=Arquivo/Documents/PR/114407665614012020-assinado.pdf#P88731
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88731&arquivo=Arquivo/Documents/PR/114407665614012020-assinado.pdf#P88731
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88731&arquivo=Arquivo/Documents/PR/114407665614012020-assinado.pdf#P88731
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88731&arquivo=Arquivo/Documents/PR/114407665614012020-assinado.pdf#P88731
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89220&arquivo=Arquivo/Documents/PR/89220-130105347529012020-assinado.pdf#P89220
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89220&arquivo=Arquivo/Documents/PR/89220-130105347529012020-assinado.pdf#P89220
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89220&arquivo=Arquivo/Documents/PR/89220-130105347529012020-assinado.pdf#P89220
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89220&arquivo=Arquivo/Documents/PR/89220-130105347529012020-assinado.pdf#P89220
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denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça) ao Projeto de 
Lei Complementar n.º 033/2019, do deputado 
Marcos Garcia, que altera o artigo 3.º da Lei 
Complementar n.º 213, de 03 de dezembro de 
2001, estendendo o benefício aos portadores 
de câncer e, em tratamento de radioterapia, 
quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia 
e transplantados. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88129&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88129-185153312319122019-
assinado.pdf#P88129 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Conforme decisão aprovada em 
plenário, na sessão ordinária 26/08/2019, o 
autor terá três sessões para apresentar recurso 
da decisão do parecer da Comissão de Justiça. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
20. Parecer n.º 287/2019, da Comissão 

de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei n.º 
014/2019, do deputado Sergio Majeski, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
divulgação e menção específica dos custos de 
publicidade realizados pelos Poderes 
Constituídos no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88362&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88362-142055614302012020-
assinado.pdf#P88362 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Despacho idêntico. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
21. Parecer n.º 288/2019, da Comissão 

de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei n.º 
015/2019, do deputado Sergio Majeski, 
que acrescenta dispositivo à Lei 10.179/2014, 
que trata da Política Estadual de Recursos 
Hídricos, estabelecendo a criação de plano de 
redução de perdas e desperdício pelas 
distribuidoras de água do Estado do Espírito 
Santo.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88363&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88363-142203005002012020-
assinado.pdf#P88363 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Despacho idêntico ao anterior. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Presidente, pela ordem!  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Pela ordem, o magnífico deputado 
Sergio Majeski. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Gostaria de recorrer à Comissão Justiça, ao 
Projeto de Resolução n.º 02/2020. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Ouvindo aqui os meus colegas 
também, não tomei nenhuma decisão 
monocrática, é unânime a decisão de acolher o 
pedido de V. Ex.ª. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Muito 

obrigado ao senhor e aos demais membros da 
Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Eu compartilharei com ele a mensagem 
de V. Ex.ª. Deferido. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
22. Parecer n.º 275/2019, da Comissão 

de Justiça, pela inconstitucionalidade do 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88129&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88129-185153312319122019-assinado.pdf#P88129
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88129&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88129-185153312319122019-assinado.pdf#P88129
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88129&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88129-185153312319122019-assinado.pdf#P88129
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88129&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88129-185153312319122019-assinado.pdf#P88129
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88362&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88362-142055614302012020-assinado.pdf#P88362
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88362&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88362-142055614302012020-assinado.pdf#P88362
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88362&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88362-142055614302012020-assinado.pdf#P88362
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88362&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88362-142055614302012020-assinado.pdf#P88362
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88363&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88363-142203005002012020-assinado.pdf#P88363
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88363&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88363-142203005002012020-assinado.pdf#P88363
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88363&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88363-142203005002012020-assinado.pdf#P88363
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88363&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88363-142203005002012020-assinado.pdf#P88363
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Projeto de Lei n.º 118/2019, do deputado 
Carlos Von, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
da presença de Guia de Turismo Categoria 
Regional - ES em atendimento a grupos e 
excursões de turistas no Estado e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88223&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88223-144307066120122019-
assinado.pdf#P88223  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
23. Parecer n.º 290/2019, da Comissão 

de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei n.º 
184/2019, do deputado Carlos Von, que 
estabeleça a obrigatoriedade da divulgação de 
todas as aprovações do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo 
(IDAF), de supressão de vegetação nativa no 
Portal Transparência do Governo do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88259&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88259-163521487520122019-
assinado.pdf#P88259  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Conforme decisão aprovada no 
plenário, na sessão ordinária do dia 26/08/2019, 
o autor terá até três sessões para apresentar o 
recurso da decisão do parecer da Comissão de 
Justiça. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
24. Parecer n.º 241/2019, da Comissão 

de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação não unânime dos membros 

da Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei n.º 
212/2019,  do deputado Coronel Alexandre 
Quintino, que altera a Lei Ordinária n.º 6.868, 
de 14 de novembro de 2001, que dispõe sobre 
o uso do Presídio Militar, localizado no Quartel 
do Comando Geral da Polícia Militar, em 
Maruípe, Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88706&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88706-142309040413012020-
assinado.pdf#P88706  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
25. Parecer n.º 271/2019, da Comissão 

de Justiça, pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 215/2019, do deputado 
Capitão Assumção, que dispõe sobre o 
desembarque mais seguro e acessível aos 
idosos  usuários do Sistema de Transporte 
Coletivo no Estado. Documento na íntegra 
localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl 
+clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88220&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88220-143954222020122019-
assinado.pdf#P88220 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
26. Parecer n.º 284/2019, da Comissão 

de Justiça, pela rejeição do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, ao Projeto de Lei n.º 234/2019, do 
deputado Renzo Vasconcelos, que dispõe sobre 
a capacitação em primeiros socorros dos 
professores e funcionários de escolas privadas 
no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88223&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88223-144307066120122019-assinado.pdf#P88223
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88223&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88223-144307066120122019-assinado.pdf#P88223
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88223&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88223-144307066120122019-assinado.pdf#P88223
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88223&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88223-144307066120122019-assinado.pdf#P88223
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88259&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88259-163521487520122019-assinado.pdf#P88259
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88259&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88259-163521487520122019-assinado.pdf#P88259
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88259&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88259-163521487520122019-assinado.pdf#P88259
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88259&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88259-163521487520122019-assinado.pdf#P88259
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88706&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88706-142309040413012020-assinado.pdf#P88706
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88706&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88706-142309040413012020-assinado.pdf#P88706
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88706&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88706-142309040413012020-assinado.pdf#P88706
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88706&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88706-142309040413012020-assinado.pdf#P88706
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88220&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88220-143954222020122019-assinado.pdf#P88220
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88220&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88220-143954222020122019-assinado.pdf#P88220
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88220&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88220-143954222020122019-assinado.pdf#P88220
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88220&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88220-143954222020122019-assinado.pdf#P88220
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88356&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88356-141402832102012020-
assinado.pdf#P88356 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
27. Parecer n.º 306/2019, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, com emenda 
substitutiva, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
271/2019, do deputado Theodorico Ferraço, 
que denomina de José Antonio Dardengo a 
estrada que liga a Rodovia Estadual ES-483 à 
localidade de Jacú, no município de Cachoeiro 
de Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87913&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/87913-165535337518122019-
assinado.pdf#P87913  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
28. Parecer n.º 291/2019, da Comissão 

de Justiça, pela rejeição do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, ao Projeto de Lei n.º 305/2019, do 
deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da comunicação de 
nascimentos sem identificação de paternidade 
à defensoria pública. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88262&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88262-164307410420122019-
assinado.pdf#P88262 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
29. Parecer n.º 266/2019, da Comissão 

de Justiça, pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 307/2019, do deputado 
Capitão Assumção, que dispõe sobre o direito 
do consumidor ao reembolso de ingressos de 
eventos que justificadamente não puder 
comparecer, no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88217&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88217-143633659020122019-
assinado.pdf#P88217 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
30. Parecer n.º 265/2019, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 
do Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
317/2019, do deputado Hudson Leal, que 
acrescenta item ao Anexo I a que se refere o 
art. 1.º da Lei Ordinária n.º 10.973, de 14 de 
janeiro de 2019, instituindo o Dia do Combate 
ao Câncer Colorretal, no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88447&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88447-152529175803012020-
assinado.pdf#P88447 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
31. Parecer n.º 268/2019, da Comissão 

de Justiça, pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 327/2019, do deputado 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88356&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88356-141402832102012020-assinado.pdf#P88356
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88356&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88356-141402832102012020-assinado.pdf#P88356
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88356&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88356-141402832102012020-assinado.pdf#P88356
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88356&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88356-141402832102012020-assinado.pdf#P88356
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87913&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87913-165535337518122019-assinado.pdf#P87913
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87913&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87913-165535337518122019-assinado.pdf#P87913
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87913&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87913-165535337518122019-assinado.pdf#P87913
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87913&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87913-165535337518122019-assinado.pdf#P87913
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88262&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88262-164307410420122019-assinado.pdf#P88262
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88262&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88262-164307410420122019-assinado.pdf#P88262
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88262&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88262-164307410420122019-assinado.pdf#P88262
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88262&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88262-164307410420122019-assinado.pdf#P88262
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88217&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88217-143633659020122019-assinado.pdf#P88217
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88217&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88217-143633659020122019-assinado.pdf#P88217
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88217&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88217-143633659020122019-assinado.pdf#P88217
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88217&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88217-143633659020122019-assinado.pdf#P88217
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88447&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88447-152529175803012020-assinado.pdf#P88447
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88447&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88447-152529175803012020-assinado.pdf#P88447
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88447&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88447-152529175803012020-assinado.pdf#P88447
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88447&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88447-152529175803012020-assinado.pdf#P88447
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Delegado Lorenzo Pazolini, que institui 
mecanismos de seguro para garantir o 
interesse público nos processos de licitação e a 
correta aplicação dos recursos públicos,  no 
âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88126&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88126-183755091719122019-
assinado.pdf#P88126 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
32. Parecer n.º 292/2019, da Comissão 

de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei n.º 
344/2019, do deputado Hudson Leal, que 
dispõe sobre a execução das técnicas 
radiológicas exclusivamente por técnicos e 
tecnólogos em radiologia, nos termos da Lei 
Federal n.º 7.394/1985, e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88264&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88264-164538770120122019-
assinado.pdf#P88264 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Despacho idêntico ao item 23. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
33. Parecer n.º 269/2019, da Comissão 

de Justiça, pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 345/2019, do deputado Pr. 
Marcos Mansur, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade do Estado e seus municípios 
de informar quais atrações e eventos são 
patrocinados com recursos públicos, 
determinando a publicidade dos custos. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88218&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88218-143836550020122019-
assinado.pdf#P88218 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Publique-se. 
 

(Registra presença o senhor 
deputado Carlos Von) 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
34. Parecer n.º 272/2019, da Comissão 

de Justiça, pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 350/2019, do deputado 
Capitão Assumção, que proíbe a cobrança 
abusiva na remarcação de passagens aéreas de 
voos que tenham como local de embarque do 
consumidor, os aeroportos localizados no 
Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88221&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88221-144055644020122019-
assinado.pdf#P88221 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
35. Parecer n.º 285/2019, da Comissão 

de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei n.º 
363/2019, do deputado Dr. Emílio Mameri, que 
dispõe sobre a instalação de sistemas de 
sirenes de alerta em áreas de risco mapeadas 
no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88360&arquivo=Arquiv

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88126&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88126-183755091719122019-assinado.pdf#P88126
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88126&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88126-183755091719122019-assinado.pdf#P88126
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88126&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88126-183755091719122019-assinado.pdf#P88126
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88126&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88126-183755091719122019-assinado.pdf#P88126
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88264&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88264-164538770120122019-assinado.pdf#P88264
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88264&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88264-164538770120122019-assinado.pdf#P88264
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88264&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88264-164538770120122019-assinado.pdf#P88264
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88264&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88264-164538770120122019-assinado.pdf#P88264
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88218&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88218-143836550020122019-assinado.pdf#P88218
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88218&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88218-143836550020122019-assinado.pdf#P88218
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88218&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88218-143836550020122019-assinado.pdf#P88218
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88218&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88218-143836550020122019-assinado.pdf#P88218
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88221&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88221-144055644020122019-assinado.pdf#P88221
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88221&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88221-144055644020122019-assinado.pdf#P88221
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88221&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88221-144055644020122019-assinado.pdf#P88221
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88221&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88221-144055644020122019-assinado.pdf#P88221
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88360&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88360-141843676502012020-assinado.pdf#P88360
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88360&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88360-141843676502012020-assinado.pdf#P88360
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o/Documents/PC/88360-141843676502012020-
assinado.pdf#P88360  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Parecer idêntico ao item 32. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
36. Parecer n.º 282/2019, da Comissão 

de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei n.º 
371/2019, do deputado Capitão Assumção, que 
autoriza o Estado do Espírito Santo a fazer uso 
de veículos automotores apreendidos em 
decorrência da prática de ilícitos penais ou de 
infrações administrativas, e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88358&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88358-141636754302012020-
assinado.pdf#P88358 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Parecer idêntico ao item 35. 

 
(Registra presença a senhora 

deputada Janete de Sá) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
37. Parecer n.º 263/2019, da Comissão 

de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei n.º 
373/2019, do deputado Capitão Assumção, que 
veda a compra, venda, fornecimento e 
consumo de bebidas alcoólicas nas instituições 
de ensino, públicas e privadas, incluindo 
aquelas voltadas ao Ensino Superior, e proíbe, 
expressamente, as chamadas festas "open 
bar", nestas mesmas instituições, no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88130&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88130-185320062519122019-
assinado.pdf#P88130 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Parecer idêntico ao item 37. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
38. Parecer n.º 286/2019, da Comissão 

de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei n.º 
391/2019, do deputado Marcos Garcia, que 
estabelece o procedimento da notificação 
compulsória da violência contra a pessoa idosa 
na forma que menciona. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88361&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88361-141941551602012020-
assinado.pdf#P88361  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Parecer idêntico ao item... 36 é o 
anterior. E esse é parecer idêntico ao item 37, 
corrigindo. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
39. Parecer n.º 273/2019, da Comissão 

de Justiça, pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 392/2019, do deputado 
Doutor Hércules, que proíbe a utilização da 
substância Bisfenol A - BPA, no âmbito do 
Estado e dá outras providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88222&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88222-144200519220122019-
assinado.pdf#P88222  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Publique-se. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88360&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88360-141843676502012020-assinado.pdf#P88360
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88360&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88360-141843676502012020-assinado.pdf#P88360
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88358&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88358-141636754302012020-assinado.pdf#P88358
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88358&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88358-141636754302012020-assinado.pdf#P88358
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88358&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88358-141636754302012020-assinado.pdf#P88358
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88358&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88358-141636754302012020-assinado.pdf#P88358
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88130&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88130-185320062519122019-assinado.pdf#P88130
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88130&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88130-185320062519122019-assinado.pdf#P88130
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88130&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88130-185320062519122019-assinado.pdf#P88130
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88130&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88130-185320062519122019-assinado.pdf#P88130
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88361&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88361-141941551602012020-assinado.pdf#P88361
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88361&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88361-141941551602012020-assinado.pdf#P88361
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88361&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88361-141941551602012020-assinado.pdf#P88361
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88361&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88361-141941551602012020-assinado.pdf#P88361
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88222&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88222-144200519220122019-assinado.pdf#P88222
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88222&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88222-144200519220122019-assinado.pdf#P88222
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88222&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88222-144200519220122019-assinado.pdf#P88222
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88222&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88222-144200519220122019-assinado.pdf#P88222
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

40. Parecer n.º 301/2019, da Comissão 
de Justiça, pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 395/2019, do deputado 
Torino Marques, que altera o artigo 20, da Lei 
n.º 7.000 de 2001, acrescentando o inciso X, 
reduzindo a alíquota nas operações internas do 
café conilon sobre o ICMS, e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88820&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/150849373617012020-
assinado.pdf#P88820  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Parecer idêntico ao item 38. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

41. Parecer n.º 283/2019, da Comissão 
de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei n.º 
400/2019, do deputado Capitão Assumção, que 
proíbe a entrega de obras públicas estaduais 
incompletas ou que, embora concluídas, não 
estejam em condições de atender ao fim a que 
se destinam, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88359&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88359-141745395102012020-
assinado.pdf#P88359 

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Pela 
ordem, senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Só um minuto. Parecer o quê?  

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – REDE) - 283/2019. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Ah, desculpa, as matérias estão em 
conjunto aqui. 

Publique-se. O parecer, do 41, n.º 283, 
despacho idêntico ao item número 38, da pauta. 

Pela ordem o deputado Vandinho Leite. 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Gostaria de solicitar a V. Ex.ª, se possível, a 
inversão da Ordem do Dia, preservando os 
oradores. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – A inversão da pauta. 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Da 

pauta, é. 
Também gostaria, neste momento, de 

registrar a presença dos membros do Sindicato 
dos Rodoviários, aqui, presentes, o presidente 
Gaguinho, o Serrinha e todos os demais, que 
estão presentes nas galerias. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – A Mesa acolhe o pedido de V. Ex.ª, vai 
colocar o plenário para se manifestar, é claro.  

Também recebe com boas-vindas o 
Sindicato dos Rodoviários, estão na Casa do 
Povo, fiquem à vontade. Assim que terminar a 
leitura, nós colocaremos em votação o pedido 
do deputado Vandinho Leite. 

Com a palavra a deputada Janete de Sá. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Senhor 

presidente, quero recorrer do Projeto de Lei de 
n.º 76/2020. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Defiro.  
À Comissão de Justiça. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
42. Parecer n.º 278/2019, da Comissão 

de Justiça, pela rejeição do despacho 
denegatório do Senhor Presidente da Mesa 
Diretora, ao Projeto de Lei n.º 420/2019, do 
deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
o pagamento da tarifa de pedágio por meio de 
cartão de débito ou de crédito, no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88820&arquivo=Arquivo/Documents/PC/150849373617012020-assinado.pdf#P88820
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88820&arquivo=Arquivo/Documents/PC/150849373617012020-assinado.pdf#P88820
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88820&arquivo=Arquivo/Documents/PC/150849373617012020-assinado.pdf#P88820
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88820&arquivo=Arquivo/Documents/PC/150849373617012020-assinado.pdf#P88820
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88359&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88359-141745395102012020-assinado.pdf#P88359
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88359&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88359-141745395102012020-assinado.pdf#P88359
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88359&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88359-141745395102012020-assinado.pdf#P88359
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88359&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88359-141745395102012020-assinado.pdf#P88359
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88354&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88354-141043878502012020-
assinado.pdf#P88354 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
43. Parecer n.º 296/2019, da Comissão 

de Justiça, pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 428/2019, da deputada 
Janete de Sá, que altera o Inciso XIV, do art. 5-
A, da Lei 7000, de 27 de dezembro de 2001, 
que trata a respeito do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88808&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/183543161016012020-
assinado.pdf#P88808  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
44. Parecer n.º 274/2019, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, com emendas, na 
forma do art. 276 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 431/2019, do deputado 
Coronel Alexandre Quintino, que declara de 
Utilidade Pública a Associação Cultural 
Esportiva e Recreativa Beatos do Espírito Santo 
- ACERBES, com sede 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/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88448&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88448-152715394803012020-
assinado.pdf#P88448  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
45. Parecer n.º 277/2019, da Comissão 

de Justiça, pela rejeição do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, ao Projeto de Lei n.º 438/2019, do 
deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
a aplicação de multa para os proprietários de 
linhas telefônicas de cujos aparelhos sejam 
originados trotes para o CIODES - Centro 
Integrado Operacional de Defesa Social, no 
âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88355&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88355-141157316202012020-
assinado.pdf#P88355 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
46. Parecer n.º 280/2019, da Comissão 

de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei n.º 
439/2019, do deputado Capitão Assumção, que 
dispõe sobre a instituição do Sistema 
Colaborativo de Segurança e Monitoramento e 
dá outras providências, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88357&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88357-141531754202012020-
assinado.pdf#P88357 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Despacho idêntico ao item 41 da pauta.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88354&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88354-141043878502012020-assinado.pdf#P88354
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88354&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88354-141043878502012020-assinado.pdf#P88354
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88354&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88354-141043878502012020-assinado.pdf#P88354
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88354&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88354-141043878502012020-assinado.pdf#P88354
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88808&arquivo=Arquivo/Documents/PC/183543161016012020-assinado.pdf#P88808
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88808&arquivo=Arquivo/Documents/PC/183543161016012020-assinado.pdf#P88808
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88808&arquivo=Arquivo/Documents/PC/183543161016012020-assinado.pdf#P88808
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88808&arquivo=Arquivo/Documents/PC/183543161016012020-assinado.pdf#P88808
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88448&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88448-152715394803012020-assinado.pdf#P88448
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88448&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88448-152715394803012020-assinado.pdf#P88448
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88448&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88448-152715394803012020-assinado.pdf#P88448
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88448&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88448-152715394803012020-assinado.pdf#P88448
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88355&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88355-141157316202012020-assinado.pdf#P88355
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88355&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88355-141157316202012020-assinado.pdf#P88355
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88355&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88355-141157316202012020-assinado.pdf#P88355
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88355&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88355-141157316202012020-assinado.pdf#P88355
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88357&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88357-141531754202012020-assinado.pdf#P88357
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88357&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88357-141531754202012020-assinado.pdf#P88357
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88357&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88357-141531754202012020-assinado.pdf#P88357
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88357&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88357-141531754202012020-assinado.pdf#P88357
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47. Parecer n.º 293/2019, da Comissão 
de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei n.º 
440/2019, do deputado Capitão Assumção, que 
dispõe sobre a proibição de visitas íntimas aos 
presos no sistema prisional, no âmbito do 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88265&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88265-164654723420122019-
assinado.pdf#P88265  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Parecer idêntico ao item 46. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
48. Parecer n.º 295/2019, da Comissão 

de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei n.º 
441/2019, do deputado Capitão Assumção, que 
dispõe sobre a aplicação de multa para os 
proprietários de linhas telefônicas de cujos 
aparelhos sejam originados trotes para o 
SAMU - Serviço de Assistência Médica de 
Urgência, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88266&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88266-164748520420122019-
assinado.pdf#P88266 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Parecer idêntico ao item 48. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
49. Parecer n.º 281/2019, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 
do Regimento Interno, do Projeto de Lei 
n.º 523/2019, do deputado Enivaldo dos Anjos, 

que acrescenta item ao Anexo I da Lei n.º 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
Dia Estadual do Heavy Metal André Matos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88449&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88449-152916988803012020-
assinado.pdf#P88449 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
50. Parecer n.º 298/2019, da Comissão 

de Justiça, pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 528/2019, do deputado 
Carlos Von, que dispõe sobre a proibição da 
venda de "combos" de TV, internet e telefonia 
por assinatura e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88225&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88225-144700551020122019-
assinado.pdf#P88225 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
51. Parecer n.º 294/2019, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 
do Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
533/2019, do deputado Dr. Rafael Favatto, que 
altera o Anexo I, da Lei Ordinária n.º 10.973, de 
14 de janeiro de 2019, para instituir o Dia 
Estadual do  Reflorestamento no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88450&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88450-153016832803012020-
assinado.pdf#P88450  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88265&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88265-164654723420122019-assinado.pdf#P88265
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88265&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88265-164654723420122019-assinado.pdf#P88265
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88265&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88265-164654723420122019-assinado.pdf#P88265
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88265&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88265-164654723420122019-assinado.pdf#P88265
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88266&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88266-164748520420122019-assinado.pdf#P88266
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88266&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88266-164748520420122019-assinado.pdf#P88266
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88266&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88266-164748520420122019-assinado.pdf#P88266
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88266&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88266-164748520420122019-assinado.pdf#P88266
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88449&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88449-152916988803012020-assinado.pdf#P88449
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88449&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88449-152916988803012020-assinado.pdf#P88449
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88449&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88449-152916988803012020-assinado.pdf#P88449
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88449&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88449-152916988803012020-assinado.pdf#P88449
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88225&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88225-144700551020122019-assinado.pdf#P88225
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88225&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88225-144700551020122019-assinado.pdf#P88225
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88225&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88225-144700551020122019-assinado.pdf#P88225
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88225&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88225-144700551020122019-assinado.pdf#P88225
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88450&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88450-153016832803012020-assinado.pdf#P88450
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88450&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88450-153016832803012020-assinado.pdf#P88450
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88450&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88450-153016832803012020-assinado.pdf#P88450
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88450&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88450-153016832803012020-assinado.pdf#P88450
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
52. Parecer n.º 300/2019, da Comissão 

de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei 
n.º 542/2019, do deputado Doutor Hércules, 
que institui o Código de Defesa do 
Empreendedor, estabelece normas para 
expedição de atos públicos de liberação da 
atividade econômica, dispõe sobre a realização 
de análise de impacto regulatório e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88269&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/88269-165029630120122019-
assinado.pdf#P88269 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Despacho idêntico ao item 48 da pauta. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
53. Parecer n.º 312/2019, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 
do Regimento Interno, do Projeto de Lei 
n.º 600/2019, 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 Dia 
Estadual do Produtor Rural Capixaba. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87936&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/87936-172714466818122019-
assinado.pdf#P87936  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
54. Parecer n.º 314/2019, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, com emenda 
substitutiva, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei 
n.º 604/2019, 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 Conhecimento dos Benefícios 
Medicinais das Areias Monazíticas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87939&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/87939-172956029618122019-
assinado.pdf#P87939  
 

55. Parecer n.º 302/2019, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade, e aprovação, na forma do art. 276 
do Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
630/2019, do deputado Coronel Alexandre 
Quintino, que acrescenta itens ao Anexo I da 
Lei n.º 10.973, de 14 de janeiro de 2019, para 
incluir no calendário oficial de eventos do 
Estado a Bienal Rubem Braga, realizada no 
município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87921&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/87921-170158494718122019-
assinado.pdf#P87921  

 

56. Parecer n.º 304/2019, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, com emenda 
substitutiva, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei 
n.º 636/2019, do deputado Luciano Machado e 
outros, que institui o Dia Estadual de Combate 
ao Feminicídio. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87920&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/87920-170106603918122019-
assinado.pdf#P87920 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88269&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88269-165029630120122019-assinado.pdf#P88269
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88269&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88269-165029630120122019-assinado.pdf#P88269
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88269&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88269-165029630120122019-assinado.pdf#P88269
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88269&arquivo=Arquivo/Documents/PC/88269-165029630120122019-assinado.pdf#P88269
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87936&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87936-172714466818122019-assinado.pdf#P87936
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87936&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87936-172714466818122019-assinado.pdf#P87936
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87936&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87936-172714466818122019-assinado.pdf#P87936
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87936&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87936-172714466818122019-assinado.pdf#P87936
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87939&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87939-172956029618122019-assinado.pdf#P87939
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87939&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87939-172956029618122019-assinado.pdf#P87939
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87939&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87939-172956029618122019-assinado.pdf#P87939
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87939&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87939-172956029618122019-assinado.pdf#P87939
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87921&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87921-170158494718122019-assinado.pdf#P87921
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87921&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87921-170158494718122019-assinado.pdf#P87921
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87921&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87921-170158494718122019-assinado.pdf#P87921
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87921&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87921-170158494718122019-assinado.pdf#P87921
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87920&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87920-170106603918122019-assinado.pdf#P87920
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87920&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87920-170106603918122019-assinado.pdf#P87920
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87920&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87920-170106603918122019-assinado.pdf#P87920
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87920&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87920-170106603918122019-assinado.pdf#P87920
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57. Parecer n.º 303/2019, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, com emenda 
substitutiva, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei 
n.º 641/2019, do deputado Doutor Hércules, 
que acrescenta item ao Anexo (I) único da Lei 
n.º 10.973, de 14 de janeiro de 2019, 
instituindo o “Dia de Doar”, a ser celebrado na 
terça-feira subsequente ao Dia Nacional de 
Ação de Graças. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87938&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/87938-172901482618122019-
assinado.pdf#P87938 

 
58. Parecer n.º 308/2019, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 
do Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
658/2019, da deputada Raquel Lessa, que 
acrescenta item ao Anexo Único da Lei n.º 
10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando 
de utilidade pública a Caridade Ação Social 
Solidária São João Batista. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87926&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/87926-170855729918122019-
assinado.pdf#P87926  

 
59. Parecer n.º 313/2019, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 
do Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
669/2019, 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 Dia 
Estadual do Embalador. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87929&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/87929-171307121118122019-
assinado.pdf#P87929  

60. Parecer n.º 315/2019, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, com emenda 
substitutiva, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
737/2019, do deputado Pr. Marcos Mansur, 
que acrescenta item ao Anexo I da Lei n.º 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
Dia Estadual da Campanha “Quebrando o 
Silêncio”, no Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87907&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/87907-163304772018122019-
assinado.pdf#P87907  

 
61. Parecer n.º 309/2019, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, com emenda 
substitutiva, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
746/2019, do deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, que acrescenta item ao Anexo II da Lei 
n.º 10.973, de 15 de janeiro de 2019, 
instituindo a Semana Estadual de Prevenção 
e  Combate  à  Depressão no âmbito do Estado, 
a ser comemorada, anualmente, na primeira 
semana do mês de setembro. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87928&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/87928-171200902218122019-
assinado.pdf#P87928  

 
62. Parecer n.º 305/2019, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 
do Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
800/2019, 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 “Associação dos Pequenos 
Agricultores da Região de Pedra Bonita 
(APARPEB)”, no município de Pancas/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87938&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87938-172901482618122019-assinado.pdf#P87938
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87938&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87938-172901482618122019-assinado.pdf#P87938
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87938&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87938-172901482618122019-assinado.pdf#P87938
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87929&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87929-171307121118122019-assinado.pdf#P87929
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87929&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87929-171307121118122019-assinado.pdf#P87929
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87929&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87929-171307121118122019-assinado.pdf#P87929
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87907&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87907-163304772018122019-assinado.pdf#P87907
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87907&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87907-163304772018122019-assinado.pdf#P87907
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87907&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87907-163304772018122019-assinado.pdf#P87907
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87928&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87928-171200902218122019-assinado.pdf#P87928
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87914&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/87914-165821853518122019-
assinado.pdf#P87914  
 

63. Parecer n.º 311/2019, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 
do Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
817/2019, do deputado Carlos Von, que 
acrescenta item ao Anexo I a que se refere o 
art. 1.º da Lei Ordinária n.º 10.973, de 14 de 
janeiro de 2019, instituindo o Dia Estadual da 
Poetisa Capixaba. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87927&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/87927-171003651918122019-
assinado.pdf#P87927  
  

64. Parecer n.º 307/2019, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 
do Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
920/2019, do deputado Pr. Marcos Mansur, 
que acrescenta item ao Anexo I da Lei n.º 
10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando 
de Utilidade Pública ao Projeto Bem Me Quer 
Feliz. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87910&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/87910-163437240918122019-
assinado.pdf#P87910  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Do item n.º 54, que é o Parecer n.º 
314; o 55, 302; 56, 304; 57, 303; 58, que é o 
Parecer n.º 308; 59, que é o 313; e o item 60, 
61, 62, 63 e 64, todos incluam-se na Ordem do 
Dia para cumprimento do prazo recursal. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
65. Requerimento de Informação n.º 

181/2019, do deputado Alexandre Xambinho, 
ao secretário de Estado de Saneamento, 

Habitação e Desenvolvimento Urbano, 
solicitando informações sobre o 
bairro/loteamento Cidade Pomar, localizado 
no município da Serra/ES, que é de 
propriedade da Companhia Habitacional do 
Estado do Espírito Santo – COHAB. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87622&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/87622-
092434130217122019-assinado.pdf#P87622  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Oficie-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
66. Requerimento de Informação n.º 

182/2019, do deputado Alexandre Xambinho, 
ao secretário de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano, sobre os 
12 loteamentos promovidos pela Companhia 
Habitacional do Estado do Espírito Santo – 
COHAB, no município da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87631&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/87631-
093945616617122019-assinado.pdf#P87631 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Oficie-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
67. Requerimento de Informação n.º 

183/2019, do deputado Gandini, ao secretário 
de Estado de Justiça, número de processos 
administrativos e Reclamações 
Fundamentadas, existentes no Sistema 
Nacional de Informações de Defesa do 
Consumidor (SINDEC), nos termos da Lei 
8.078/90 e no Decreto 2.181/97, tendo como 
objeto os tipos de reclamação existentes em 
face das concessionárias do serviço de 
telefonia móvel. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88209&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/88209-
134122057920122019-assinado.pdf#P88209  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Oficie-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
68. Requerimento de Informação n.º 

001/2020, do deputado Vandinho Leite, ao 
secretário de Estado de Mobilidade e 
Infraestrutura, solicitando cópia do 
procedimento licitatório do TRANSCOL, dentre 
outras matérias correlatas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88974&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/88974-
155610123422012020-assinado.pdf#P88974  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Oficie-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
69. Requerimento de Informação n.º 

002/2020, do deputado Carlos Von, ao 
secretário de Estado de Desenvolvimento, 
solicitando cópia integral e posterior 
encaminhamento a este Parlamentar de todos 
os procedimentos administrativos arquivados 
ou em tramitação na Agência de Regulação de 
Serviços Públicos (ARSP) instados para 
homologar os eventuais pedidos de reajuste 
tarifário propostos pela concessionária de 
serviços públicos Rodosol S/A durante todo o 
ínterim da vigência do contrato de concessão 
01/98 até os dias atuais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88762&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/102713458215012020-
assinado.pdf#P88762  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Oficie-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
70. Requerimento de Informação n.º 

003/2020, do deputado Adilson Espindula, ao 
secretário de Estado da Fazenda, sobre 
informações do faturamento por município de 
itens que relaciona, dentre outras matérias 
correlatas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89376&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/89376-
091931467003022020-assinado.pdf#P89376 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Oficie-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
71. Requerimento n.º 003/2020, da 

deputada Iriny Lopes, com base no artigo 305, 
II do Regimento Interno, de licença para 
tratamento de saúde por 15 dias, contados a 
partir do dia 27 de janeiro de 2020, conforme 
atestado médico. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89155&arquivo=Arquiv
o/Documents/REQ/89155-
150605577028012020-
assinado(12324).pdf#P89155 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de licença. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
72. Requerimento n.º 002/2020, do 

deputado Dary Pagung e outros, de formação 
da Frente Parlamentar Defesa da Cadeia 
Produtiva da Reciclagem do Estado do Espírito 
Santo. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89444&arquivo=Arquiv
o/Documents/RCC/89444-
153748314703022020-
assinado(12354)(12359)(12358)(12356)(12361)(
12353)(12357)(12355)(12360).pdf#P89444 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Defiro. À Secretaria para providenciar o 
ato de criação da referida frente parlamentar. 

Segunda parte do Expediente, sujeita à 
deliberação. 

Item 73. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
73. Requerimento n.º 001/2020, do 

deputado Carlos Von e outros, com base no 
artigo 58 do Regimento Interno, de criação de 
Comissão Especial, composta por 03 (três) 
membros, para no prazo de 11 (onze) meses, a 
acompanhamento da execução de serviços 
públicos prestados pela concessionária 
estadual Rodosol S/A, bem como o 
cumprimento de suas obrigações contratuais, 
sobretudo no tocante à observância do 
princípio da modicidade das tarifas, dentre 
outros aplicáveis ao contrato de concessão. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88610&arquivo=Arquiv
o/Documents/RCC/88610-
162218245008012020-
assinado(12307)(12309)(12306)(12310)(12315)(
12314)(12311)(12316)(12318).pdf#P88610 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

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

votação. 
Os deputados que aprovam 

permaneçam como se encontram, os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente, pela ordem, por gentileza! 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Pela ordem o deputado. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Pedir ao secretário, por gentileza, para ler o 
item que vai ser apreciado, por gentileza. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Aprovado. 
Item 74. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
74. Parecer n.º 246/2019, da Comissão 

de Justiça, pela rejeição do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, do Projeto de Lei n.º 227/2019, do 
deputado Fabrício Gandini, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de os estabelecimentos 
comerciais, que anunciarem a oferta de 
produtos e serviços em promoção, de informar 
ao consumidor, em conjunto com o valor da 
oferta vigente, o valor imediatamente anterior 
praticado pelo estabelecimento para a 
comercialização do produto ou 
serviço. Publicado no DPL do dia 20/12/2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87016&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/87016-174727968110122019-
assinado.pdf#P87016 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça. 

Se o parecer for aprovado, a matéria 
seguirá em tramitação. 

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

Aprovado. 
Tramite-se a matéria. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
75. Parecer n.º 258/2019, da Comissão 

de Justiça, pela rejeição do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88610&arquivo=Arquivo/Documents/RCC/88610-162218245008012020-assinado(12307)(12309)(12306)(12310)(12315)(12314)(12311)(12316)(12318).pdf#P88610
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88610&arquivo=Arquivo/Documents/RCC/88610-162218245008012020-assinado(12307)(12309)(12306)(12310)(12315)(12314)(12311)(12316)(12318).pdf#P88610
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88610&arquivo=Arquivo/Documents/RCC/88610-162218245008012020-assinado(12307)(12309)(12306)(12310)(12315)(12314)(12311)(12316)(12318).pdf#P88610
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88610&arquivo=Arquivo/Documents/RCC/88610-162218245008012020-assinado(12307)(12309)(12306)(12310)(12315)(12314)(12311)(12316)(12318).pdf#P88610
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88610&arquivo=Arquivo/Documents/RCC/88610-162218245008012020-assinado(12307)(12309)(12306)(12310)(12315)(12314)(12311)(12316)(12318).pdf#P88610
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87016&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87016-174727968110122019-assinado.pdf#P87016
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87016&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87016-174727968110122019-assinado.pdf#P87016
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87016&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87016-174727968110122019-assinado.pdf#P87016
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87016&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87016-174727968110122019-assinado.pdf#P87016
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Diretora, do Projeto de Lei n.º 260/2019, da 
deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre a 
promoção de ações de valorização a mulheres 
e meninas para prevenção e combate à 
violência contra mulheres. Publicado no DPL do 
dia 20/12/2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87014&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/87014-174523139610122019-
assinado.pdf#P87014  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Em votação. 
Os deputados que aprovam 

permaneçam como se encontram, os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
Tramite-se a matéria. 
Próximo item, 76. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
76. Parecer n.º 261/2019, da Comissão 

de Justiça, pela rejeição do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, do Projeto de Lei n.º 419/2019, do 
deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de afixação de sinalização de 
piso tátil nas dependências dos órgãos e 
entidades da administração pública direta, 
indireta, fundacional e nas empresas 
concessionárias de serviços públicos do Estado, 
e dá outras providências. Publicado no DPL do 
dia 20/12/2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87013&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/87013-174348733210122019-
assinado.pdf#P87013  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Em votação. 

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

Aprovado. 

Tramite-se a matéria, contra um voto. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
77. Parecer n.º 256/2019, da Comissão 

de Justiça, pela rejeição do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, do Projeto de Lei n.º 490/2019, do 
deputado Carlos Von, que dispõe sobre o 
acesso ao programa de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) em instituições de ensino não 
integrantes da rede pública estadual. Publicado 
no DPL do dia 20/12/2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87015&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/87015-174626155410122019-
assinado.pdf#P87015  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Em votação. 

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

Aprovado. 
Tramite-se a matéria. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
78. Requerimento n.º 181/2019, do 

deputado Marcelo Santos, de sessão solene 
para entrega da Comenda Monsenhor Rômulo 
Neves Belestrero, a realizar-se às 19h, do dia 14 
de maio de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84867&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/84867-
174428437519112019-assinado.pdf#P84867  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

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

votação. 
Os deputados que aprovam 

permaneçam como se encontram, os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87014&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87014-174523139610122019-assinado.pdf#P87014
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87014&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87014-174523139610122019-assinado.pdf#P87014
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87014&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87014-174523139610122019-assinado.pdf#P87014
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87014&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87014-174523139610122019-assinado.pdf#P87014
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87013&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87013-174348733210122019-assinado.pdf#P87013
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87013&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87013-174348733210122019-assinado.pdf#P87013
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87013&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87013-174348733210122019-assinado.pdf#P87013
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87013&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87013-174348733210122019-assinado.pdf#P87013
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87015&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87015-174626155410122019-assinado.pdf#P87015
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87015&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87015-174626155410122019-assinado.pdf#P87015
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87015&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87015-174626155410122019-assinado.pdf#P87015
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=87015&arquivo=Arquivo/Documents/PC/87015-174626155410122019-assinado.pdf#P87015
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84867&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84867-174428437519112019-assinado.pdf#P84867
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84867&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84867-174428437519112019-assinado.pdf#P84867
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84867&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84867-174428437519112019-assinado.pdf#P84867
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84867&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84867-174428437519112019-assinado.pdf#P84867
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Aprovado. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
79. Requerimento n.º 182/2019, do 

deputado Marcelo Santos, de sessão solene em 
homenagem aos 130 anos do município de 
Cariacica, a realizar-se às 19h, do dia 29 de 
junho de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84868&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/84868-
174650047119112019-assinado.pdf#P84868  
 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

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

Aprovado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
80. Requerimento n.º 184/2019, do 

deputado Capitão Assumção, de sessão solene 
para entrega da Medalha Alferes Tiradentes, 
em homenagem aos 185 anos da Polícia Militar 
do Espírito Santo, a realizar-se às 19h, do dia 08 
de abril de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84943&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/84943-
162506057820112019-assinado.pdf#P84943  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

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

votação. 
Os deputados que aprovam 

permaneçam como se encontram, os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
81. Requerimento n.º 186/2019, do 

deputado Doutor Hércules, de sessão solene 
em homenagem ao “Dia do Médico”, a realizar-
se às 19h, do dia 19 de outubro de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84961&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/84961-
090307239021112019-assinado.pdf#P84961  
  

82. Requerimento n.º 187/2019, do 
deputado Doutor Hércules, de sessão solene 
em homenagem ao “Dia do Advogado”, a 
realizar-se às 19h, do dia 12 de agosto de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Proto
colo/Processo2/Digital.aspx?id=84962&arquivo
=Arquivo/Documents/RSE/84962-
090445676621112019-assinado.pdf#P84962 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

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

votação. 
Os deputados que aprovam 

permaneçam como se encontram, os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovados. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
83. Requerimento n.º 190/2019, do 

deputado Capitão Assumção, de sessão solene 
para entrega da Comenda  Loren  Reno, a 
realizar-se às 19h, do dia 30 de abril de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84968&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/84968-
094637697821112019-assinado.pdf#P84968 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Em discussão. (Pausa) 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84868&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84868-174650047119112019-assinado.pdf#P84868
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84868&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84868-174650047119112019-assinado.pdf#P84868
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84868&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84868-174650047119112019-assinado.pdf#P84868
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84868&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84868-174650047119112019-assinado.pdf#P84868
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84943&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84943-162506057820112019-assinado.pdf#P84943
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84943&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84943-162506057820112019-assinado.pdf#P84943
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84943&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84943-162506057820112019-assinado.pdf#P84943
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84943&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84943-162506057820112019-assinado.pdf#P84943
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84961&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84961-090307239021112019-assinado.pdf#P84961
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84961&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84961-090307239021112019-assinado.pdf#P84961
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84961&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84961-090307239021112019-assinado.pdf#P84961
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84961&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84961-090307239021112019-assinado.pdf#P84961
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84962&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84962-090445676621112019-assinado.pdf#P84962
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84962&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84962-090445676621112019-assinado.pdf#P84962
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84962&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84962-090445676621112019-assinado.pdf#P84962
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84962&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84962-090445676621112019-assinado.pdf#P84962
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84968&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84968-094637697821112019-assinado.pdf#P84968
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Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

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

Aprovado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
84. Requerimento n.º 191/2019, da 

deputada Janete de Sá, de sessão solene em 
comemoração ao Dia da Enfermagem, a 
realizar-se às 19h, do dia 13 de maio de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84987&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/84987-
113103524321112019-assinado.pdf#P84987  

 
85. Requerimento n.º 193/2019, da 

deputada Janete de Sá, de sessão especial, 
para debater o tema “Guarda e Adoção 
Responsável de Animais Domésticos”,  a 
realizar-se às 19h30min, do  dia 07 de outubro 
de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84991&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/84991-
113633134521112019-assinado.pdf#P84991  

 
86. Requerimento n.º 194/2019, da 

deputada Janete de Sá, de sessão especial, 
para debater o tema “A Importância do 
Auditor  Fiscal no Fortalecimento do Estado”,  a 
realizar-se às 19h, do dia 23 de setembro de 
2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84992&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/84992-
113900025421112019-assinado.pdf#P84992  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

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

Aprovados. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
87. Requerimento n.º 195/2019, do 

deputado Doutor Hércules, de sessão especial, 
para promoção de debates e palestras sobre “o 
trabalho realizado durante os 50 anos do 
Hospital Santa Rita”, a realizar-se às 19h, do dia 
11 de março de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85005&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/85005-
130125255221112019-assinado.pdf#P85005  
 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

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

Solicito ao deputado Xambinho que faça 
a leitura apenas dos números dos 
requerimentos que tratam de sessão solene 
para que possamos aprová-los em conjunto, 
com apoiamento do Plenário. 

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

Aprovado. 
Por favor, leitura. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
88. Requerimento n.º 196/2019, da 

Comissão de Agricultura, de sessão solene, 
para entrega da “Comenda do Mérito 
Agrícola”,  a realizar-se às 14h, do dia 08 de 
julho de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84987&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84987-113103524321112019-assinado.pdf#P84987
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84987&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84987-113103524321112019-assinado.pdf#P84987
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84987&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84987-113103524321112019-assinado.pdf#P84987
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84987&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84987-113103524321112019-assinado.pdf#P84987
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84991&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84991-113633134521112019-assinado.pdf#P84991
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84991&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84991-113633134521112019-assinado.pdf#P84991
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85017&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/85017-
144534878621112019-assinado.pdf#P85017  
 

89. Requerimento n.º 198/2019, do 
deputado Vandinho Leite, de sessão solene em 
homenagem ao Dia do Líder Comunitário,  a 
realizar-se às 19h, do dia 05 de maio de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85023&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/85023-
150424193621112019-assinado.pdf#P85023  
 

90. Requerimento n.º 199/2019, da 
Comissão de Educação, de sessão solene em 
homenagem ao Dia dos Professores,  para 
entrega da “Comenda Educador Capixaba 
Renato Pacheco”, a realizar-se às 19h, do dia 13 
de outubro de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85026&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/85026-
154218417521112019-assinado.pdf#P85026  
 

91. Requerimento n.º 200/2019, do 
deputado Hudson Leal, de sessão solene em 
homenagem aos hospitais “Santa Casa de 
Misericórdia” do Estado, a realizar-se às 
19h, do dia 17 de junho de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85029&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/85029-
161329671721112019-assinado.pdf#P85029  
 

92. Requerimento n.º 201/2019, do 
deputado Hudson Leal, de sessão solene em 
homenagem ao “Dia do Defensor Público”, a 
realizar-se às 19h, do dia 20 de maio de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85030&arquivo=Arquiv

o/Documents/RSE/85030-
161435484421112019-assinado.pdf#P85030  
  

93. Requerimento n.º 202/2019, da 
Comissão de Educação, de sessão solene em 
homenagem ao Dia Estadual da Educação 
Profissional,  a realizar-se às 19h, do dia 23 de 
setembro de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85033&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/85033-
162236688521112019-assinado.pdf#P85033  
  

94. Requerimento n.º 231/2019, do 
deputado Torino Marques, de sessão solene 
em homenagem aos Jornalistas, a realizar-se às 
19h30min, do dia 07 de abril de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85211&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/85211-
174427036225112019-assinado.pdf#P85211  
  

95. Requerimento n.º 232/2019, do 
deputado Torino Marques, de sessão solene 
em homenagem aos Radialistas, a realizar-se às 
19h30min, do dia 04 de novembro de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=85212&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/85212-
174630005225112019-assinado.pdf#P85212  
  

96. Requerimento n.º 239/2019, da 
deputada Janete de Sá, de sessão solene em 
comemoração ao Dia do Ferroviário, onde será 
concedida a Medalha ao Mérito Saturnino 
Rangel Mauro, a realizar-se às 19h, do dia 29 
de abril de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=86484&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/86484-
132654737006122019-assinado.pdf#P86484  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
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97. Requerimento n.º 242/2019, do 
deputado Doutor Hércules, de sessão especial 
para promoção de debates e palestras sobre 
“os 30 anos de trabalho realizado pela Loja 
Maçônica Joacy Palhano no Estado, a realizar-
se às 19h, do dia 13 de março de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=86909&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/86909-
121506126510122019-assinado.pdf#P86909  
  

98. Requerimento n.º 244/2019, do 
deputado Marcos Garcia, de sessão solene em 
comemoração ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, a realizar-se às 17h, do dia 04 de 
junho de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87244&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/87244-
120303043212122019-assinado.pdf#P87244  
 

99. Requerimento n.º 245/2019, do 
deputado Marcos Garcia, de sessão solene em 
comemoração ao Dia do Agricultor, na 
oportunidade será outorgado aos 
homenageados a Comenda Roberto Kaustsky, a 
realizar-se às 15h, do dia 16 de julho de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87245&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/87245-
120411293412122019-assinado.pdf#P87245  

 
100. Requerimento n.º 246/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, de sessão 
solene em homenagem ao Policial Penal 
Estadual, a realizar-se às 19h, do dia 16 de 
junho de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87246&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/87246-
120825262712122019-assinado.pdf#P87246  

101. Requerimento n.º 247/2019, do 
deputado Luciano Machado, de sessão solene 
em homenagem ao Dia do Educador Especial, a 
realizar-se às 15h, do dia 26 de agosto de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87349&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/87349-
134309750213122019-assinado.pdf#P87349  

 
(Registra presença o senhor 

deputado Engenheiro José Esmeraldo) 

 
102. Requerimento n.º 248/2019, da 

Mesa Diretora, de sessão solene para entrega 
de Títulos de Cidadania Espírito-Santense e de 
Comendas, a realizar-se às 19h, do dia 06 de 
julho de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87384&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/87384-
155242627013122019-assinado.pdf#P87384  

 
103. Requerimento n.º 249/2019, da 

Mesa Diretora, de sessão solene para entrega 
de Títulos de Cidadania Espírito-Santense e de 
Comendas,  a realizar-se às 19h, do dia 07 de 
dezembro de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87385&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/87385-
155416408413122019-assinado.pdf#P87385  

 
104. Requerimento n.º 250/2019, do 

deputado Euclério Sampaio, de sessão solene 
em homenagem ao Dia do Policial Civil, a 
realizar-se às 19h, do dia 09 de junho de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88270&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/88270-
165734865520122019-assinado.pdf#P88270  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
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105. Requerimento n.º 251/2019, do 
deputado Euclério Sampaio, de sessão solene 
em homenagem ao Dia do Diácono, a realizar-
se às 19h, do dia 14 de abril de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88271&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/88271-
165835975020122019-assinado.pdf#P88271  
  

106. Requerimento n.º 5/2020, da 
deputada Raquel Lessa, de sessão solene em 
homenagem a Cadeia Produtiva do Café, com 
entrega da Comenda Dário Martinelli, a 
realizar-se às 19h, do dia 25 de maio do 
corrente ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88341&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/88341-
123748069202012020-assinado.pdf#P88341  
 

107. Requerimento n.º 6/2020, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, de 
sessão solene em homenagem ao aniversário 
do “Corpo de Bombeiros Militar do Estado” e 
ao Dia do Bombeiro Militar”, com entrega da 
Medalha Alferes Tiradentes, a realizar-se às 
19h, do dia 01 de julho do corrente ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88343&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/88343-
124352460602012020-assinado.pdf#P88343  

 
108. Requerimento n.º 7/2020, do 

deputado Coronel Alexandre Quintino, de 
sessão solene em homenagem ao aniversário 
de “180 anos da Banda de Música da Polícia 
Militar do Estado”, com entrega da “Comenda 
de Mérito Maurício de Oliveira”, a realizar-se 
às 19h, do dia 15 de setembro do corrente ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88347&arquivo=Arquiv

o/Documents/RSE/88347-
132400669102012020-assinado.pdf#P88347  

 
109. Requerimento n.º 8/2020, do 

deputado Coronel Alexandre Quintino, de 
sessão especial para debater o tema PROERD – 
Programa Educacional de Resistência às Drogas 
da Polícia Militar do Estado, a realizar-se às 
19h, do dia 17 de novembro do corrente ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88350&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/88350-
134421531202012020-assinado.pdf#P88350  

 
110. Requerimento n.º 9/2020, do 

deputado Coronel Alexandre Quintino, de 
sessão especial para debater o tema HPM – 
Hospital da  Polícia Militar do Espírito Santo, a 
realizar-se às 19h, do dia 01 de setembro do 
corrente ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88438&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/88438-
131743908703012020-assinado.pdf#P88438  

 
111. Requerimento n.º 11/2020, do 

deputado Alexandre Xambinho, de sessão 
solene em homenagem ao Dia do Serrano, a 
realizar-se às 19h, do dia 10 de dezembro do 
corrente ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88501&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/88501-
131400113806012020-assinado.pdf#P88501  

 
112. Requerimento n.º 13/2020, do 

deputado Adilson Espindula, de sessão solene 
em comemoração ao Dia do Imigrante 
Pomerano, a realizar-se às 14h, do dia 25 de 
junho do corrente ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88569&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/88569-
165725149807012020-assinado.pdf#P88569  
  

113. Requerimento n.º 14/2020, do 
deputado Adilson Espindula, de sessão solene 
em comemoração ao Dia da  Reforma Luterana, 
a realizar-se às 14h, do dia 29 de outubro do 
corrente ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88571&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/88571-
173214623307012020-assinado.pdf#P88571  
  

114. Requerimento n.º 15/2020, da 
deputada Iriny Lopes, de sessão solene em 
comemoração aos 40 anos do Partido dos 
Trabalhadores - PT, a realizar-se às 18h, do dia 
10 de fevereiro do corrente ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89091&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/89091-
140744860027012020-assinado.pdf#P89091  
  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Solenes e especiais. 

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

votação. 
Os deputados que aprovam 

permaneçam como se encontram, os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovado até o item 114. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
115. Indicação n.º 2992/2019, da 

deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para instalação de um redutor de 
velocidade na Rodovia José Alves de Miranda – 
ES-341, na entrada do bairro Nilton Sá, no 
município de Pancas/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87800&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/87800-
082642144118122019-assinado.pdf#P87800 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Também consulto os parlamentares se 
podemos aprovar em conjunto.  

Deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovar em conjunto as indicações do 
item 115 até o item 323, que é a Indicação n.º 
178. 

 
115. Indicação n.º 2992/2019, da 

deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para instalação de um redutor de 
velocidade na Rodovia José Alves de Miranda – 
ES-341, na entrada do bairro Nilton Sá, no 
município de Pancas/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87800&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/87800-
082642144118122019-assinado.pdf#P87800 

 
116. Indicação n.º 2993/2019, do 

deputado Alexandre Xambinho, ao prefeito 
Municipal de Serra, para notificação dos 
proprietários dos imóveis na Avenida Coronel 
Manuel Nunes Bairro,  Laranjeiras Velha,  vêm 
para  recuo do muro e construção da calçada, 
no município da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87883&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/87883-
144853351718122019-assinado.pdf#P87883  

 
117. Indicação n.º 2994/2019, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para promover melhorias na Ponte 
Florentino Avidos (5 Pontes), mais 
precisamente na área utilizada por pedestres e 
ciclistas em seus deslocamentos  entre Vila 
Velha e Vitória/ES. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87904&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/87904-
162959334118122019-assinado.pdf#P87904  

 
118. Indicação n.º 2995/2019, do 

deputado Dr. Rafael Favatto, ao governador do 
Estado, para a pavimentação asfáltica da 
estrada que interliga as comunidades de Ponto 
Alto e Tijuco Preto, incluindo-a no Programa 
Caminhos do Campo, no município de 
Domingos Martins/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87897&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/87897-
161047347118122019-assinado.pdf#P87897  

 
119. Indicação n.º 2996/2019, do 

deputado Dr. Rafael Favatto, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de telefonia 
celular e implantação dos serviços de telefonia 
móvel no bairro Vila dos Professores, 
localizado no município de Guaçuí/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87911&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/87911-
163451491018122019-assinado.pdf#P87911  

 
120. Indicação n.º 2997/2019, do 

deputado Dr. Rafael Favatto, ao governador do 
Estado, para instalação de faixa de pedestres e 
instalação de equipamento semafórico 
inteligente, contendo o “contador pedestre 
interativo” na esquina da Rua Demerval 
Amaral com a Av. Joaquim Machado Faria, no 
município de Guaçuí/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87941&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/87941-
175818002218122019-assinado.pdf#P87941 

121. Indicação n.º 2998/2019, do 
deputado Hudson Leal, ao governador do 
Estado, para implantação de calçadão e ciclovia 
na rodovia ES-137 de Mucurici até a Divisa de 
Ponto Belo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=87994&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/87994-
105056138319122019-assinado.pdf#P87994  

 
122. Indicação n.º 2999/2019, do 

deputado Euclério Sampaio, ao prefeito 
Municipal de Cariacica, para inclusão do bairro 
Flexal II,  no processo de regularização 
fundiária para legalizar os imóveis e garantir o 
direito social à moradia dos cidadãos da região. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88050&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88050-
141633587819122019-assinado.pdf#P88050  

 
123. Indicação n.º 3000/2019, do 

deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para reconstrução de uma ponte na 
localidade de Caboclo Pirovani, no município 
de Guaçuí/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88051&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88051-
141911260019122019-assinado.pdf#P88051  

 
124. Indicação n.º 3001/2019, do 

deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para reconstrução de uma ponte na 
localidade de Barulho, no município de 
Guaçuí/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88053&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88053-
142028947719122019-assinado.pdf#P88053  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100
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125. Indicação n.º 3002/2019, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de um Semáforo na BR-
482, km 95,2 em frente ao “Bar Container”, no 
município de Guaçuí/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88055&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88055-
142129572819122019-assinado.pdf#P88055  
   

126. Indicação n.º 3003/2019, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para retorno e conclusão da obra de 
pavimentação asfáltica ligando a ES-484 à ES-
181, na localidade de Pouso Alto, interligando 
os municípios de São José do Calçado a 
Guaçuí/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88056&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88056-
142248666819122019-assinado.pdf#P88056  
  

127. Indicação n.º 3004/2019, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Almirante 
Barroso, localizada no município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88194&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88194-
130740850220122019-assinado.pdf#P88194  

 
128. Indicação n.º 3005/2019, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Bernardo 
Horta, localizada no município de Irupi/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88195&arquivo=Arquiv

o/Documents/IND/88195-
131415804220122019-assinado.pdf#P88195  

 
129. Indicação n.º 3006/2019, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Catharina 
Chequer, localizada 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/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88196&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88196-
131550054420122019-assinado.pdf#P88196  

 
130. Indicação n.º 3007/2019, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Horacio 
Plinio, localizada no município de Bom Jesus do 
Norte/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88197&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88197-
131707460920122019-assinado.pdf#P88197  

 
131. Indicação n.º 3008/2019, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Lyra Ribeiro 
Santos, localizada no município de 
Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/spl/consultaproducao
.aspx?tipo=18&ano_proposicao=2019&proposic
ao=3008  

 
132. Indicação n.º 3009/2019, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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chromebooks para a escola EEEFM Romulo 
Castello, localizada no município da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88199&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88199-
132058273920122019-assinado.pdf#P88199  

 
133. Indicação n.º 3010/2019, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Irmã Maria 
Horta, localizada no município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88201&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88201-
132231008520122019-assinado.pdf#P88201  

 
134. Indicação n.º 3011/2019, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Prof. 
Agenor Roris, localizada 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/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88202&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88202-
132344633620122019-assinado.pdf#P88202  

 
135. Indicação n.º 3012/2019, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Graúna, 
localizada no município de Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88203&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88203-
132456352520122019-assinado.pdf#P88203  

136. Indicação n.º 3013/2019, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Waldemiro 
Hemerly, localizada no município de Rio Novo 
do Sul/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88204&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88204-
132606805820122019-assinado.pdf#P88204  
  

137. Indicação n.º 3014/2019, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para reforço de policiamento ostensivo, pela 
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, nos 
bairros Barra do Sahy, Barra do Riacho, Vila do 
Riacho e Coqueiral, no município de 
Aracruz/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88213&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88213-
140424357820122019-assinado.pdf#P88213  
  

138. Indicação n.º 3015/2019, do 
deputado Theodorico Ferraço, ao governador 
do Estado, para manutenção da maternidade 
de atendimento à gestante de risco no Hospital 
Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88231&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88231-
152350540420122019-assinado.pdf#P88231  
  

139. Indicação n.º 3016/2019, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Coronel 
Antônio Duarte, localizada no município de 
Iconha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88199&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88199-132058273920122019-assinado.pdf#P88199
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88199&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88199-132058273920122019-assinado.pdf#P88199
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88199&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88199-132058273920122019-assinado.pdf#P88199
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88201&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88201-132231008520122019-assinado.pdf#P88201
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88201&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88201-132231008520122019-assinado.pdf#P88201
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88201&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88201-132231008520122019-assinado.pdf#P88201
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88213&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88213-140424357820122019-assinado.pdf#P88213
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88213&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88213-140424357820122019-assinado.pdf#P88213
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88213&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88213-140424357820122019-assinado.pdf#P88213
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88213&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88213-140424357820122019-assinado.pdf#P88213
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88231&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88231-152350540420122019-assinado.pdf#P88231
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88244&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88244-
161145890620122019-assinado.pdf#P88244  
 

140. Indicação n.º 3017/2019, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Hildebrando 
Lucas, localizada no município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88245&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88245-
161400297120122019-assinado.pdf#P88245 
 

141. Indicação n.º 3018/2019, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Maria Ortiz, 
localizada no município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88248&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88248-
161602094320122019-assinado.pdf#P88248  
 

142. Indicação n.º 3019/2019, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Colégio 
Estadual do Espírito Santo, localizada no 
município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88249&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88249-
161902672820122019-assinado.pdf#P88249  

 
143. Indicação n.º 3020/2019, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Gomes 
Cardim, localizada no município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88251&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88251-
161958485420122019-assinado.pdf#P88251 
 

144. Indicação n.º 3021/2019, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Virginia 
Nova, localizada no município de Rio Novo do 
Sul/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88253&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88253-
162100891820122019-assinado.pdf#P88253  
 

145. Indicação n.º 3022/2019, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Prof. José 
Veiga da Silva, localizada no município de 
Marataízes/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88254&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88254-
162159673220122019-assinado.pdf#P88254  
 

146. Indicação n.º 3023/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para prorrogação do concurso de 2012 
para o cargo de Inspetor Penitenciário. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88281&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88281-
180459827820122019-assinado.pdf#P88281  
 

147. Indicação n.º 3024/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88248&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88248-161602094320122019-assinado.pdf#P88248
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88248&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88248-161602094320122019-assinado.pdf#P88248
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88251&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88251-161958485420122019-assinado.pdf#P88251
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88253&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88253-162100891820122019-assinado.pdf#P88253
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88253&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88253-162100891820122019-assinado.pdf#P88253
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88253&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88253-162100891820122019-assinado.pdf#P88253
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88253&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88253-162100891820122019-assinado.pdf#P88253
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Estado, para construção da nova sede da 3.ª 
Companhia do 1.º Batalhão, no bairro Praia do 
Canto, Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88282&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88282-
180612546620122019-assinado.pdf#P88282  

 
148. Indicação nº 3025/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para o retorno de imediato da 3.ª 
companhia do 1.º Batalhão ao seu local de 
atuação, na Rua Fortunato Ramos, s/n, Santa 
Lúcia, Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88283&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88283-
180728781120122019-assinado.pdf#P88283  

 
149. Indicação n.º 001/2020, da 

Comissão de Segurança, ao prefeito Municipal 
de São Mateus, para reestruturação da Guarda 
Municipal de São Mateus, tornando-a armada 
e com melhores condições. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88421&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88421-
093640347703012020(12302)(12299)-
assinado(12300)(12301).pdf#P88421  

 
150. Indicação n.º 002/2020, da 

Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para reativação dos Postos Fiscais e 
Policiais nas fronteiras do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88419&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88419-
093149956503012020(12290)(12287)-
assinado(12288)(12289).pdf#P88419  

151. Indicação n.º 003/2020, da 
Comissão de Segurança, ao prefeito Municipal 
de São Mateus, para reconstrução do Portal 
Guriri, de forma que abrigue: Conselho Tutelar, 
Polícia Civil, Polícia Militar, Atendimento ao 
Turista. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88420&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88420-
093406097403012020(12296)(12293)-
assinado(12294)(12295).pdf#P88420  
 

152. Indicação n.º 004/2020, da 
Comissão de Segurança, ao prefeito Municipal 
de São Mateus, para melhoria no sistema de 
videomonitoramento, no município de São 
Mateus/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88417&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88417-
092904268603012020(12284)(12281)-
assinado(12282)(12283).pdf#P88417 
 

153. Indicação n.º 005/2020, da 
Comissão de Segurança, ao prefeito Municipal 
de Castelo, para criação do Cerco Eletrônico, no 
município de Castelo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88412&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88412-
091916220403012020(12260)(12257)-
assinado(12258)(12259).pdf#P88412  
 

154. Indicação n.º 006/2020, da 
Comissão de Segurança, ao prefeito Municipal 
de São Mateus, para criação do Cerco 
Eletrônico, no município de São Mateus/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88411&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88411-
091737767103012020(12254)(12251)-
assinado(12252)(12253).pdf#P88411  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88419&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88419-093149956503012020(12290)(12287)-assinado(12288)(12289).pdf#P88419
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88419&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88419-093149956503012020(12290)(12287)-assinado(12288)(12289).pdf#P88419
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88419&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88419-093149956503012020(12290)(12287)-assinado(12288)(12289).pdf#P88419
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88419&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88419-093149956503012020(12290)(12287)-assinado(12288)(12289).pdf#P88419
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88419&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88419-093149956503012020(12290)(12287)-assinado(12288)(12289).pdf#P88419
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88420&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88420-093406097403012020(12296)(12293)-assinado(12294)(12295).pdf#P88420
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88420&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88420-093406097403012020(12296)(12293)-assinado(12294)(12295).pdf#P88420
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88420&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88420-093406097403012020(12296)(12293)-assinado(12294)(12295).pdf#P88420
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88420&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88420-093406097403012020(12296)(12293)-assinado(12294)(12295).pdf#P88420
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88420&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88420-093406097403012020(12296)(12293)-assinado(12294)(12295).pdf#P88420
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88417&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88417-092904268603012020(12284)(12281)-assinado(12282)(12283).pdf#P88417
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88417&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88417-092904268603012020(12284)(12281)-assinado(12282)(12283).pdf#P88417
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88417&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88417-092904268603012020(12284)(12281)-assinado(12282)(12283).pdf#P88417
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88417&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88417-092904268603012020(12284)(12281)-assinado(12282)(12283).pdf#P88417
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88412&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88412-091916220403012020(12260)(12257)-assinado(12258)(12259).pdf#P88412
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88412&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88412-091916220403012020(12260)(12257)-assinado(12258)(12259).pdf#P88412
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88412&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88412-091916220403012020(12260)(12257)-assinado(12258)(12259).pdf#P88412
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88412&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88412-091916220403012020(12260)(12257)-assinado(12258)(12259).pdf#P88412
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88412&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88412-091916220403012020(12260)(12257)-assinado(12258)(12259).pdf#P88412
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88411&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88411-091737767103012020(12254)(12251)-assinado(12252)(12253).pdf#P88411
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88411&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88411-091737767103012020(12254)(12251)-assinado(12252)(12253).pdf#P88411
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88411&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88411-091737767103012020(12254)(12251)-assinado(12252)(12253).pdf#P88411
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88411&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88411-091737767103012020(12254)(12251)-assinado(12252)(12253).pdf#P88411
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88411&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88411-091737767103012020(12254)(12251)-assinado(12252)(12253).pdf#P88411
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155. Indicação n.º 007/2020, da 
Comissão de Segurança, ao prefeito Municipal 
de Castelo, para melhoria da iluminação 
pública, limpeza e muramento dos terrenos 
baldios, do município de Castelo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88415&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88415-
092644096403012020(12278)(12275)-
assinado(12276)(12277).pdf#P88415  
  

156. Indicação n.º 008/2020, da 
Comissão de Segurança, ao prefeito Municipal 
de São Mateus, para melhoria da iluminação 
pública, limpeza e muramento dos terrenos 
baldios, do município de São Mateus/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88414&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88414-
092313377203012020(12272)(12269)-
assinado(12270)(12271).pdf#P88414  

 
157. Indicação n.º 009/2020, da 

Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para designação de uma Delegada de 
Polícia para DEAM – Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher, no município de São 
Mateus/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88413&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88413-
092107798803012020(12266)(12263)-
assinado(12264)(12265).pdf#P88413  

 
158. Indicação n.º 010/2020, da 

Comissão de Segurança, ao prefeito Municipal 
de Castelo, para criação de um Conselho de 
Segurança Municipal, no município 
de  Castelo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88409&arquivo=Arquiv

o/Documents/IND/88409-
091340438403012020(12242)(12239)-
assinado(12240)(12241).pdf#P88409  
  

159. Indicação n.º 011/2020, da 
Comissão de Segurança, ao prefeito Municipal 
de Castelo, para criação da Guarda Municipal, 
no município de Castelo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88407&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88407-
090619328003012020(12230)(12227)-
assinado(12228)(12229).pdf#P88407  
 

160. Indicação n.º 012/2020, da 
Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para criação de um SML – Serviço 
Médico Legal, no município de São Mateus/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88410&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88410-
091532594903012020(12248)(12245)-
assinado(12246)(12247).pdf#P88410  
 

161. Indicação n.º 013/2020, da 
Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para criação de Serviço de Pátio e 
Guincho Público, no município de São 
Mateus/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88408&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88408-
091107531803012020(12236)(12233)-
assinado(12234)(12235).pdf#P88408  
 

162. Indicação n.º 014/2020, da 
Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para contratação de Policiais Civis 
aposentados e Policiais Militares da reserva 
remunerada para serviços administrativos em 
Delegacias Policiais e Unidades de Polícia 
Militar, do município de São Mateus/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88413&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88413-092107798803012020(12266)(12263)-assinado(12264)(12265).pdf#P88413
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88406&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88406-
090323577603012020(12224)(12221)-
assinado(12222)(12223).pdf#P88406  
  

163. Indicação n.º 015/2020, da 
Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para ampliação na Zona Rural de Torre 
de Telefonia Móvel/Internet. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88399&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88399-
085009482203012020(12194)(12191)-
assinado(12192)(12193).pdf#P88399  
  

164. Indicação n.º 016/2020, da 
Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para aquisição de viaturas para 
unidades policiais da Superintendência de 
Polícia da Região Serrana, em especial ao 
SPRSR. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88400&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88400-
085234279503012020(12200)(12197)-
assinado(12198)(12199).pdf#P88400  

 
165. Indicação n.º 017/2020, da 

Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para aumento do efetivo policial da 
Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiro Militar, do município de São 
Mateus/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88403&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88403-
085642826703012020(12212)(12209)-
assinado(12210)(12211).pdf#P88403  

 
166. Indicação n.º 018/2020, da 

Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para aumento da quota de combustível 

das viaturas da Polícia Civil, Militar e do Corpo 
de Bombeiro, no município de São Mateus/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88402&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88402-
085434592103012020(12206)(12203)-
assinado(12204)(12205)(12208).pdf#P88402  
  

167. Indicação n.º 019/2020, da 
Comissão de Segurança, ao prefeito Municipal 
de Venda Nova do Imigrante, para cessão de 01 
(um) servidor municipal (motorista) para dirigir 
a viatura de Transporte de Cadáver. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88405&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88405-
085957749003012020(12218)(12215)-
assinado(12216)(12217).pdf#P88405  
   

168. Indicação n.º 020/2020, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para instalação de dispositivo 
temporizador no semáforo afixado no 
cruzamento da Av. Padre José Anchieta com a 
Rua Veneza, no bairro Aeroporto, no município 
de Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88426&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88426-
100241585603012020-assinado.pdf#P88426  
 

169. Indicação n.º 021/2020, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para atualização da página da internet 
do RODOSOL. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88516&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88516-
143937672206012020-assinado.pdf#P88516  
 

170. Indicação n.º 022/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88406&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88406-090323577603012020(12224)(12221)-assinado(12222)(12223).pdf#P88406
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88406&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88406-090323577603012020(12224)(12221)-assinado(12222)(12223).pdf#P88406
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88406&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88406-090323577603012020(12224)(12221)-assinado(12222)(12223).pdf#P88406
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88406&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88406-090323577603012020(12224)(12221)-assinado(12222)(12223).pdf#P88406
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88406&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88406-090323577603012020(12224)(12221)-assinado(12222)(12223).pdf#P88406
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88399&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88399-085009482203012020(12194)(12191)-assinado(12192)(12193).pdf#P88399
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88399&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88399-085009482203012020(12194)(12191)-assinado(12192)(12193).pdf#P88399
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88399&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88399-085009482203012020(12194)(12191)-assinado(12192)(12193).pdf#P88399
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88399&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88399-085009482203012020(12194)(12191)-assinado(12192)(12193).pdf#P88399
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88399&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88399-085009482203012020(12194)(12191)-assinado(12192)(12193).pdf#P88399
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88400&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88400-085234279503012020(12200)(12197)-assinado(12198)(12199).pdf#P88400
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88400&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88400-085234279503012020(12200)(12197)-assinado(12198)(12199).pdf#P88400
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88400&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88400-085234279503012020(12200)(12197)-assinado(12198)(12199).pdf#P88400
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88400&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88400-085234279503012020(12200)(12197)-assinado(12198)(12199).pdf#P88400
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88400&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88400-085234279503012020(12200)(12197)-assinado(12198)(12199).pdf#P88400
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88403&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88403-085642826703012020(12212)(12209)-assinado(12210)(12211).pdf#P88403
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88403&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88403-085642826703012020(12212)(12209)-assinado(12210)(12211).pdf#P88403
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88403&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88403-085642826703012020(12212)(12209)-assinado(12210)(12211).pdf#P88403
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88403&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88403-085642826703012020(12212)(12209)-assinado(12210)(12211).pdf#P88403
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88403&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88403-085642826703012020(12212)(12209)-assinado(12210)(12211).pdf#P88403
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88402&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88402-085434592103012020(12206)(12203)-assinado(12204)(12205)(12208).pdf#P88402
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88402&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88402-085434592103012020(12206)(12203)-assinado(12204)(12205)(12208).pdf#P88402
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88402&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88402-085434592103012020(12206)(12203)-assinado(12204)(12205)(12208).pdf#P88402
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88402&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88402-085434592103012020(12206)(12203)-assinado(12204)(12205)(12208).pdf#P88402
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88402&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88402-085434592103012020(12206)(12203)-assinado(12204)(12205)(12208).pdf#P88402
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88405&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88405-085957749003012020(12218)(12215)-assinado(12216)(12217).pdf#P88405
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88405&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88405-085957749003012020(12218)(12215)-assinado(12216)(12217).pdf#P88405
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88405&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88405-085957749003012020(12218)(12215)-assinado(12216)(12217).pdf#P88405
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88405&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88405-085957749003012020(12218)(12215)-assinado(12216)(12217).pdf#P88405
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88405&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88405-085957749003012020(12218)(12215)-assinado(12216)(12217).pdf#P88405
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88426&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88426-100241585603012020-assinado.pdf#P88426
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88426&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88426-100241585603012020-assinado.pdf#P88426
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88426&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88426-100241585603012020-assinado.pdf#P88426
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88426&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88426-100241585603012020-assinado.pdf#P88426
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88516&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88516-143937672206012020-assinado.pdf#P88516
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88516&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88516-143937672206012020-assinado.pdf#P88516
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88516&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88516-143937672206012020-assinado.pdf#P88516
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88516&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88516-143937672206012020-assinado.pdf#P88516
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Estado, para melhorias na rede lógica 
(internet), na Escola EEEFM Mucurici,  no 
município de Mucurici/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88578&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88578-
093549159008012020-assinado.pdf#P88578  

 
171. Indicação n.º 023/2020, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Atílio 
Vivacqua, localizada no município de Vila 
Valério/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88579&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88579-
094115128508012020-assinado.pdf#P88579  

 
172. Indicação n.º 024/2020, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Valério, 
localizada no município de Vila Valério/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88580&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88580-
094322050708012020-assinado.pdf#P88580  

 
173. Indicação n.º 025/2020, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar uma unidade de 
laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEF Manoel 
Rosindo da Silva, localizada no município de 
Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88581&arquivo=Arquiv

o/Documents/IND/88581-
094508972808012020-assinado.pdf#P88581  
  

174. Indicação n.º 026/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar uma unidade de 
laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Zuleima 
Fortes Faria, localizada no município de 
Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88582&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88582-
094735691908012020-assinado.pdf#P88582  
  

175. Indicação n.º 027/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar uma unidade de 
laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEM Guarapari, 
localizada no município de Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88583&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88583-
094923645208012020-assinado.pdf#P88583  
  

176. Indicação n.º 028/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar uma unidade de 
laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Zenobia 
Leão, localizada no município de Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88584&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88584-
095046442308012020-assinado.pdf#P88584  

 
177. Indicação n.º 029/2020, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para reparo no chromebooks que já 
vieram com defeito e disponibilize mais uma 
unidade de laboratório móvel de informática 
com 40 chromebooks para a escola EEEFM 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88578&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88578-093549159008012020-assinado.pdf#P88578
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88578&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88578-093549159008012020-assinado.pdf#P88578
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88578&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88578-093549159008012020-assinado.pdf#P88578
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88578&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88578-093549159008012020-assinado.pdf#P88578
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88579&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88579-094115128508012020-assinado.pdf#P88579
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88579&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88579-094115128508012020-assinado.pdf#P88579
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88579&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88579-094115128508012020-assinado.pdf#P88579
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88579&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88579-094115128508012020-assinado.pdf#P88579
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88580&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88580-094322050708012020-assinado.pdf#P88580
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88580&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88580-094322050708012020-assinado.pdf#P88580
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88580&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88580-094322050708012020-assinado.pdf#P88580
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88580&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88580-094322050708012020-assinado.pdf#P88580
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88581&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88581-094508972808012020-assinado.pdf#P88581
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88581&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88581-094508972808012020-assinado.pdf#P88581
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88581&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88581-094508972808012020-assinado.pdf#P88581
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88581&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88581-094508972808012020-assinado.pdf#P88581
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88582&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88582-094735691908012020-assinado.pdf#P88582
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88582&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88582-094735691908012020-assinado.pdf#P88582
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88582&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88582-094735691908012020-assinado.pdf#P88582
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88582&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88582-094735691908012020-assinado.pdf#P88582
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88583&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88583-094923645208012020-assinado.pdf#P88583
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88583&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88583-094923645208012020-assinado.pdf#P88583
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88583&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88583-094923645208012020-assinado.pdf#P88583
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88583&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88583-094923645208012020-assinado.pdf#P88583
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88584&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88584-095046442308012020-assinado.pdf#P88584
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88584&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88584-095046442308012020-assinado.pdf#P88584
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88584&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88584-095046442308012020-assinado.pdf#P88584
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88584&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88584-095046442308012020-assinado.pdf#P88584
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Angélica Paixão, localizada no município de 
Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88587&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88587-
105806373208012020-assinado.pdf#P88587  
 

178. Indicação n.º 030/2020, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para drenagem e pavimentação de ruas 
nas comunidades de Monte Sinai e Sapucaia, 
no município de Marilândia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88598&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88598-
142828839008012020-assinado.pdf#P88598  
  

179. Indicação n.º 031/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para realização de obras de 
pavimentação no bairro Simonassi, município 
de Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88606&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88606-
152330862008012020-assinado.pdf#P88606  
  

180. Indicação n.º 032/2020, do 
deputado Euclério Sampaio, ao governador do 
Estado, para formalizar o convênio com o 
município de Cariacica e a construção da Escola 
Cívico Militar do respectivo município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88655&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88655-
091447855810012020-assinado.pdf#P88655  

 
181. Indicação n.º 033/2020, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar uma unidade de 
laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Ana 
Monteiro de Paiva, localizada no município de 
Alegre/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88617&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88617-
084503705109012020-assinado.pdf#P88617  

 
182. Indicação n.º 034/2020, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para melhorias na Rodovia Clarindo 
Giuriato, trecho de 6 (seis) km, que liga o 
município de Rio Bananal ao distrito de São 
Francisco. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88618&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88618-
084726986709012020-assinado.pdf#P88618  

 
183. Indicação n.º 035/2020, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar uma unidade de 
laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola CEEFMTI 
Washigton Pinheiro Meirelles, localizada no 
município de Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88650&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88650-
090358229310012020-assinado.pdf#P88650  

 
184. Indicação n.º 036/2020, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar uma unidade de 
laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Antônio 
Jacques Soares, localizada no município de 
Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88651&arquivo=Arquiv

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88587&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88587-105806373208012020-assinado.pdf#P88587
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88587&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88587-105806373208012020-assinado.pdf#P88587
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88587&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88587-105806373208012020-assinado.pdf#P88587
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88587&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88587-105806373208012020-assinado.pdf#P88587
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88598&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88598-142828839008012020-assinado.pdf#P88598
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88598&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88598-142828839008012020-assinado.pdf#P88598
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88598&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88598-142828839008012020-assinado.pdf#P88598
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88598&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88598-142828839008012020-assinado.pdf#P88598
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88606&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88606-152330862008012020-assinado.pdf#P88606
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88606&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88606-152330862008012020-assinado.pdf#P88606
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88606&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88606-152330862008012020-assinado.pdf#P88606
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88606&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88606-152330862008012020-assinado.pdf#P88606
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88655&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88655-091447855810012020-assinado.pdf#P88655
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88655&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88655-091447855810012020-assinado.pdf#P88655
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88655&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88655-091447855810012020-assinado.pdf#P88655
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88655&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88655-091447855810012020-assinado.pdf#P88655
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88617&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88617-084503705109012020-assinado.pdf#P88617
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88617&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88617-084503705109012020-assinado.pdf#P88617
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88617&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88617-084503705109012020-assinado.pdf#P88617
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88617&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88617-084503705109012020-assinado.pdf#P88617
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88618&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88618-084726986709012020-assinado.pdf#P88618
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88618&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88618-084726986709012020-assinado.pdf#P88618
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88618&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88618-084726986709012020-assinado.pdf#P88618
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88618&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88618-084726986709012020-assinado.pdf#P88618
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88650&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88650-090358229310012020-assinado.pdf#P88650
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88650&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88650-090358229310012020-assinado.pdf#P88650
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88650&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88650-090358229310012020-assinado.pdf#P88650
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88650&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88650-090358229310012020-assinado.pdf#P88650
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88651&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88651-090600073410012020-assinado.pdf#P88651
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88651&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88651-090600073410012020-assinado.pdf#P88651
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o/Documents/IND/88651-
090600073410012020-assinado.pdf#P88651  
  

185. Indicação n.º 037/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar uma unidade de 
laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Jerônimo 
Monteiro, localizada no município de Jerônimo 
Monteiro/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88652&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88652-
090722042310012020-assinado.pdf#P88652  
  

186. Indicação n.º 038/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar uma unidade de 
laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Domingos 
José Martins, localizada no município de 
Marataízes/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88653&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88653-
090837542510012020-assinado.pdf#P88653  
  

187. Indicação n.º 039/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar uma unidade de 
laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Professora 
Filomena Quitiba, localizada no município de 
Piúma/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88654&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88654-
090953402010012020-assinado.pdf#P88654  

 
188. Indicação n.º 041/2020, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar uma unidade de 
laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM José Pinto 
Coelho, localizada no município de Santa 
Teresa/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88657&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88657-
095551033210012020-assinado.pdf#P88657 

 
189. Indicação n.º 042/2020, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito Municipal de Vila Velha, para 
instalação de bueiros do tipo “boca de lobo” de 
guia nas orlas das praias de Itaparica, Itapuã e 
Praia da Costa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88661&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88661-
103237991210012020-assinado.pdf#P88661  

 
190. Indicação n.º 043/2020, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para drenagem, 
pavimentação e calçamento no bairro “Morada 
do Cysne”, localizado 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/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88660&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88660-
103125178610012020-assinado.pdf#P88660  

 
191. Indicação n.º 044/2020, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito Municipal de Mimoso do Sul, para 
drenagem, pavimentação e calçamento no 
bairro “Morada do Cysne”, 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/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88659&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88659-
102907225210012020-assinado.pdf#P88659  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88653&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88653-090837542510012020-assinado.pdf#P88653
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88654&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88654-090953402010012020-assinado.pdf#P88654
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88654&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88654-090953402010012020-assinado.pdf#P88654
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88657&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88657-095551033210012020-assinado.pdf#P88657
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88661&arquivo=Arquivo/Documents/IND/88661-103237991210012020-assinado.pdf#P88661
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192. Indicação n.º 045/2020, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para construção de infraestrutura 
urbana (saneamento básico) no bairro 
Aeroporto, município de Nova Venécia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88681&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88681-
115209252010012020-assinado.pdf#P88681  
  

193. Indicação n.º 046/2020, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para pavimentação asfáltica, da APA 
Pedra do Elefante até a Comunidade Santo 
Izidoro, no município de Nova Venécia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88682&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88682-
115246361410012020-assinado.pdf#P88682  
  

194. Indicação n.º 047/2020, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para destinar implementos agrícolas 
para atender a Associação de Agricultura 
Familiar de Picadão, localizada na zona rural do 
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/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88698&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88698-
100751709213012020-assinado.pdf#P88698 
 

195. Indicação n.º 048/2020, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para construção de uma rede 
trifásica na região do Córrego da Divisa, 
estendendo ao Córrego São Francisquinho, 
Córrego Baratinha e Córrego Alegre, todos 
localizados no município de São Domingos do 
Norte/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88697&arquivo=Arquiv

o/Documents/IND/88697-
100130958313012020-assinado.pdf#P88697  
 

196. Indicação n.º 049/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito Municipal de Vila Velha, para 
drenagem e pavimentação de ruas no 
Balneário Ponta da Fruta. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88700&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88700-
112623063513012020-assinado.pdf#P88700  
  

197. Indicação n.º 050/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito Municipal de Vila Velha, para 
construção de quadra poliesportiva no 
Balneário Ponta da Fruta. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88699&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88699-
112501516413012020-assinado.pdf#P88699  
  

198. Indicação n.º 051/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para vedação e aplicação de sanções e 
medidas disciplinares privativas ou restritivas 
de liberdade a todos os militares no âmbito do 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88643&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88643-
171502898709012020-assinado.pdf#P88643  
  

199. Indicação n.º 052/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para retomada a obra de calçamento 
da Rua Raposo Tavares, no bairro Vila 
Prudêncio, no município de Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88644&arquivo=Arquiv

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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o/Documents/IND/88644-
171531086209012020-assinado.pdf#P88644  
  

200. Indicação n.º 053/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para implantação de ciclovias nos 
bairros de Jardim da Penha e Jardim Camburi, 
no município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88724&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/093649257914012020-
assinado.pdf#P88724  

  
201. Indicação n.º 054/2020, do 

deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para concessão de 01 
amplificador/reforçador de sinal de celular 
2100 NHz 3340 KTDRP B25 – P40B em favor da 
Comunidade do Picadão e Córrego do Criciúma, 
localizados na zona rural do 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/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88726&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/100040386114012020-
assinado.pdf#P88726  
   

202. Indicação n.º 055/2020, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para inclusão  de calçada  na 
reforma da EEEFM Iracema Conceição Silva, no 
bairro Chácara Parreiral, no município da 
Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88729&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/113824868014012020-
assinado.pdf#P88729  
  

203. Indicação n.º 056/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Professora 

Maria da Paz Pimentel, localizada no município 
de Fundão/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88736&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/132859179714012020-
assinado.pdf#P88736  
  

204. Indicação n.º 057/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Coronel 
Gomes de Oliveira, localizada no município de 
Anchieta/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88737&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/132952539214012020-
assinado.pdf#P88737  
   

205. Indicação n.º 058/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Leopoldino 
Rocha,  localizada no município de 
Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88738&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/133045805014012020-
assinado.pdf#P88738  
  

206. Indicação n.º 059/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Vera Cruz, 
localizada no município 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/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88739&arquivo=Arquiv

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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o/Documents/IND/133152523914012020-
assinado.pdf#P88739  
  

207. Indicação n.º 060/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Professora 
Aleyde Cosme, localizada no município de 
Itarana/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88740&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/133334696014012020-
assinado.pdf#P88740  
  

208. Indicação n.º 061/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Ilda Ferreira 
da Fonseca Martins, localizada no município 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/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88741&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/133543477614012020-
assinado.pdf#P88741  
  

209. Indicação n.º 062/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM São João 
Batista, localizada no município de 
Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88742&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/133656430814012020-
assinado.pdf#P88742  
  

210. Indicação n.º 063/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Eurico 
Salles, localizada no município de Itaguaçu/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88743&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/133849196714012020-
assinado.pdf#P88743  
  

211. Indicação n.º 064/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Alfredo 
Lemos, localizada no município de Itaguaçu/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88744&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/134237994114012020-
assinado.pdf#P88744  
  

212. Indicação n.º 065/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Professor 
Josué Baldotto, localizada no município de 
Itarana/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88745&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/134444744414012020-
assinado.pdf#P88745  
  

213. Indicação n.º 066/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM Alto 
Jatibocas, localizada no município de 
Itarana/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88746&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/134606135214012020-
assinado.pdf#P88746  
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214. Indicação n.º 067/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM CEEFMTI 
Nair Miranda, localizada no município de 
Fundão/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88755&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/160749122914012020-
assinado.pdf#P88755  
  

215. Indicação n.º 068/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola EEEFM CEEMTI 
Anchieta, localizada no município de 
Anchieta/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88756&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/160845826214012020-
assinado.pdf#P88756  
  

216. Indicação n.º 069/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar mais uma unidade 
de laboratório móvel de informática com 40 
chromebooks para a escola Alice Holzmeister, 
localizada no município de 
Santa Leopoldina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88757&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/160941279514012020-
assinado.pdf#P88757  
  

217. Indicação n.º 070/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para promover melhorias ou a 
substituição dos computadores 
disponibilizados a secretaria da escola EEEFM 
Presidente Kennedy, localizada no município 
de Presidente Kennedy/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88758&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/161043514014012020-
assinado.pdf#P88758  
  

218. Indicação n.º 071/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para instituição de um Hospital Público 
Estadual Veterinário em cada microrregião no 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88772&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/120354315015012020-
assinado.pdf#P88772  
  

219. Indicação n.º 072/2020, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para operação tapa buracos com 
serviço de roçagem e limpeza das margens da 
Rodovia Estadual Clarindo Giuriato, que liga o 
município de Rio Bananal ao distrito de São 
Francisco. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88791&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/120637561916012020-
assinado.pdf#P88791  
  

220. Indicação n.º 073/2020, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para implantação da pavimentação 
da Estrada da Valada de Cavalinhos no 
Município de João Neiva a Desengano, 
localizado no município de Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88830&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/103303880520012020-
assinado.pdf#P88830  
  

221. Indicação n.º 074/2020, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para término da construção de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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ponte no município de Linhares no ponto em 
que da acesso Estrada da Valada de Cavalinhos, 
no município de João Neiva a Lagoa do Limão. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88831&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/103405537220012020-
assinado.pdf#P88831  

 
222. Indicação n.º 075/2020, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para reforçar serviços de limpeza após 
a feira livre, realizada na Rua Emídio Ferreira 
do Sacramento, no bairro de Aribiri, 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/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88834&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/113406185620012020-
assinado.pdf#P88834  

 
223. Indicação n.º 076/2020, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para realização de fiscalização na 
Unidade de Saúde do bairro Operário, no 
município de Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88835&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/113429185620012020-
assinado.pdf#P88835  

 
224. Indicação n.º 077/2020, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para realização de fiscalização por 
parte da Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo nas redondezas da Praça Costa Pereira, 
no centro de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88836&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/113457748120012020-
assinado.pdf#P88836  

225. Indicação n.º 078/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para realização de tratamento de 
esgoto no bairro Morada da Barra, 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/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88837&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/113549826420012020-
assinado.pdf#P88837  

 
226. Indicação n.º 080/2020, do 

deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para destinar os produtos apreendidos 
pelas autoridades competentes para as 
instituições filantrópicas e aos programas e 
projetos sociais de amparo à criança, ao 
adolescente, ao idoso e a mulher. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88859&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/174228266320012020-
assinado.pdf#P88859  

 
227. Indicação n.º 081/2020, do 

deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para construção de uma praça no 
bairro Nova Carapina II, no município da 
Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88858&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/174102172320012020-
assinado.pdf#P88858  

 
228. Indicação n.º 082/2020, do 

deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para criação da CNH Rural. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88857&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/173910156620012020-
assinado.pdf#P88857  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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229. Indicação n.º 083/2020, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para elaboração e veiculação de 
campanha de prevenção contra dengue, zika e 
chikungunya em todo o Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88856&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/173721250020012020-
assinado.pdf#P88856  
  

230. Indicação n.º 084/2020, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para aplicação do questionário M-CHAT 
para realização do rastreamento de sinais 
precoces do autismo durante atendimentos em 
unidades de saúde públicas e privadas  do 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88855&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/173057405420012020-
assinado.pdf#P88855  
 

231. Indicação n.º 085/2020, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para implementação de um mutirão de 
cirurgias de catarata, vitrectomia, estrabismo e 
pterígio no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88854&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/172921733320012020-
assinado.pdf#P88854  
 

232. Indicação n.º 086/2020, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para instituir o programa "remédio em 
casa", destinado a criar mecanismos 
necessários à entrega domiciliar gratuita de 
medicamentos de uso contínuo a pacientes 
idosos e/ou portadores de necessidades 
especiais e/ou portadores de doenças crônicas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88861&arquivo=Arquiv

o/Documents/IND/175018189220012020-
assinado.pdf#P88861  
  

233. Indicação n.º 087/2020, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para obra de ampliação na rede de 
tratamento de esgoto, armazenamento e 
fornecimento de água potável, no município de 
Domingos Martins/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-
producao.aspx?tipo=18&ano=2020&ano_propo
sicao=2020&proposicao=087  
  

234. Indicação n.º 088/2020, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para obra de construção de um muro 
de arrimo na Rua das Garças, bairro Porto 
Canoa, no município da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88863&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/175350486720012020-
assinado.pdf#P88863  

 
235. Indicação n.º 089/2020, do 

deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para obra de construção de um muro 
de arrimo na Rua Santa Luzia, bairro José de 
Anchieta II, no município da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88864&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/175515455520012020-
assinado.pdf#P88864  

 
236. Indicação n.º 090/2020, do 

deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para reforma da praça do bairro Jardim 
Tropical, no município da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88865&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/175628502620012020-
assinado.pdf#P88865  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100
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237. Indicação n.º 091/2020, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para reforma do Terminal de Carapina, 
no município da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88866&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/175718580820012020-
assinado.pdf#P88866  
 

238. Indicação n.º 092/2020, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para obra de recuperação e 
asfaltamento completo da Rodovia ES-375, 
entre a Cidade de Iconha até a Rodovia BR-262. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88871&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/100340241921012020-
assinado.pdf#P88871  
  

239. Indicação n.º 093/2020, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para reforma do imóvel e compra de 
móveis, eletrodomésticos e utensílios para a 
Casa Lar Aconchego do Idoso, no município de 
Alfredo Chaves/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-
producao.aspx?tipo=18&ano=2020&ano_propo
sicao=2020&proposicao=093  
  

240. Indicação n.º 094/2020, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para elaboração e veiculação de 
campanha de prevenção contra HPV, HIV e 
Hepatite “C” durante o carnaval. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88873&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/100727711221012020-
assinado.pdf#P88873  
 

241. Indicação n.º 095/2020, do 
deputado Euclério Sampaio, ao governador do 

Estado, para alteração do itinerário do ônibus 
que tem como ponto final o Campo do América 
em Flexal, na cidade de Cariacica, 
acrescentando seu percurso até o bairro 
Morada Feliz, 02 km adiante. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88882&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/133358895221012020-
assinado.pdf#P88882  
  

242. Indicação n.º 096/2020, do 
deputado Euclério Sampaio, ao governador do 
Estado, para alteração do horário da linha 587, 
Carapina/Porto de Santana, bem como, 
solucionar a superlotação de passageiros no 
período de 5h20min e 5h45min. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88883&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/133624208021012020-
assinado.pdf#P88883  
  

243. Indicação n.º 097/2020, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para 
substituição/manutenção das máquinas para 
carregamento do cartão vale-transporte 
disponíveis nos terminais do sistema Transcol. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-
producao.aspx?tipo=18&ano=2020&ano_propo
sicao=2020&proposicao=097  
  

244. Indicação n.º 098/2020, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para envio de maquinário e mão de 
obra braçal do Governo do Estado para 
realização de reparos e limpeza, no município 
de Vargem Alta e distritos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88962&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88962-
152037509322012020-assinado.pdf#P88962  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100
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245. Indicação n.º 099/2020, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para envio de maquinário e mão de 
obra braçal do Governo do Estado para 
realização de reparos e limpeza, no município 
de Rio Novo do Sul, especialmente para o 
distrito de Princesa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88961&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88961-
151927446622012020-assinado.pdf#P88961  
  

246. Indicação n.º 100/2020, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para envio de maquinário e mão de 
obra braçal do Governo do Estado para 
realização de reparos e limpeza, no município 
de Iconha e seus distritos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88959&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88959-
151632743122012020-assinado.pdf#P88959  
  

247. Indicação n.º 101/2020, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para envio de maquinário e mão de 
obra braçal do Governo do Estado para 
realização de reparos e limpeza,  no município 
de Alfredo Chaves e seus distritos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88958&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88958-
151516258622012020-assinado.pdf#P88958  
  

248. Indicação n.º 102/2020, do 
deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador 
do Estado, para concessão de anistia das 
dívidas contraídas em operação de crédito 
realizada por produtores rurais e por suas 
cooperativas ou associações, bem como aos 
comerciantes, profissionais liberais, 
microempreendedores e assemelhados, que 
possuem suas produções e/ou negócios nos 

municípios afetados pelas fortes chuvas do 
mês de janeiro de 2020, que tenham sido 
contratadas com o Banco Banestes e o 
BANDES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88963&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88963-
152047962422012020-assinado.pdf#P88963  
 

249. Indicação n.º 103/2020, do 
deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador 
do Estado, para que seja  concedida aos 
pequenos produtores rurais, suas cooperativas 
ou associações, bem como aos pequenos 
comerciantes, profissionais liberais, 
microempreendedores e assemelhados, que 
possuem suas produções e/ou negócios nos 
municípios que o Governo Estadual, na forma 
da Lei, tenha estabelecido e decretado estado 
de calamidade pública, ocasionado pelas fortes 
chuvas do mês de janeiro de 2020, abertura de 
linha de crédito especial, diretamente ao Banco 
Banestes e BANDES, com taxa de juros 0% (zero 
por cento), bem como carência de 12 (doze) 
meses para pagamento. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88965&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88965-
152451478622012020-assinado.pdf#P88965  
 

250. Indicação n.º 104/2020, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para enviar uma equipe de psicólogos e 
psiquiatras para atendimento psicológico das 
famílias atingidas pelas chuvas  nos municípios 
de Iconha, Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul e 
Vargem Alta/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88989&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88989-
104548494023012020-assinado.pdf#P88989  
 

251. Indicação n.º 105/2020, do 
deputado Hudson Leal, ao governador do 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100
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Estado, para  a instalação de uma Delegacia de 
Polícia Civil, no município de Vila Valério/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89011&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89011-
153230938823012020-assinado.pdf#P89011  
  

252. Indicação n.º 106/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para mutirão para 
confecção de carteiras de identidade, no 
município de Alfredo Chaves/ES, de forma 
itinerante. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89041&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89041-
154145618024012020-assinado.pdf#P89041  
  

253. Indicação n.º 107/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para mutirão para 
confecção de carteiras de identidade, no 
município de Anchieta/ES, de forma itinerante. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89043&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89043-
154315758824012020-assinado.pdf#P89043  
  

254. Indicação n.º 108/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para mutirão para 
confecção de carteiras de identidade, no 
município de Iconha/ES, de forma itinerante. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89044&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89044-
154514040324012020-assinado.pdf#P89044  
  

255. Indicação n.º 109/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para mutirão para 

confecção de carteiras de identidade, no 
município de Vargem Alta/ES, de forma 
itinerante. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89045&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89045-
155059244424012020-assinado.pdf#P89045  
  

256. Indicação n.º 110/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para intensificar as fiscalizações 
realizadas por parte dos agentes de combate a 
endemias de Dengue no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89047&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89047-
164341079424012020-assinado.pdf#P89047  
  

257. Indicação n.º 111/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para realização de asfaltamento das 
ruas que dão acesso à praia de Setiba, 
localizada no bairro de Setiba, no município de 
Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89048&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89048-
164405001324012020-assinado.pdf#P89048  
  

258. Indicação n.º 112/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para reforçar o serviço de “fumacê”, no 
combate aos vetores transmissores de dengue. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89049&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89049-
164433454524012020-assinado.pdf#P89049  
  

259. Indicação n.º 113/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para realizar obras de reparo nas 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89043&arquivo=Arquivo/Documents/IND/89043-154315758824012020-assinado.pdf#P89043
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89043&arquivo=Arquivo/Documents/IND/89043-154315758824012020-assinado.pdf#P89043
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89043&arquivo=Arquivo/Documents/IND/89043-154315758824012020-assinado.pdf#P89043
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89045&arquivo=Arquivo/Documents/IND/89045-155059244424012020-assinado.pdf#P89045
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calçadas do bairro Laranjeiras Velho, no 
município da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89050&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89050-
164505628324012020-assinado.pdf#P89050  
  

260. Indicação n.º 114/2020, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para recarga de cartões 
de passe estudantil, mesmo em períodos de 
recesso escolar. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89054&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89054-
083247205627012020-assinado.pdf#P89054  
  

261. Indicação n.º 115/2020, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para realização de saneamento básico 
na Rua Linhares, do bairro Muquiçaba, 
em  Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89064&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89064-
104356613827012020-assinado.pdf#P89064  
  

262. Indicação n.º 116/2020, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para instalação de redutor de 
velocidade dos automóveis que trafegam pela 
Rodovia ES-060. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89065&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89065-
104651364227012020-assinado.pdf#P89065  

 
263. Indicação n.º 117/2020, do 

deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para construção de uma ciclovia 
destinada ao trânsito de ciclistas na via pública 

da Av. Padre José Anchieta que interliga 
Aeroporto e Perocão, na cidade de 
Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=88513&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/88513-
142140591606012020-assinado.pdf#P88513  

 
264. Indicação n.º 118/2020, do 

deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para aquisição de caminhões caçamba 
para o município de Iconha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89100&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89100-
151153978027012020-assinado.pdf#P89100  

 
265. Indicação n.º 119/2020, do 

deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para intervenção do Governo do 
Estado, junto à Cesan – Companhia Espírito 
Santense de Saneamento, para que a 
população atingida pelas fortes chuvas fique 
isentas da tarifa cobrada pela companhia de 
água, por um período de 30 (trinta) dias. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89102&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89102-
154154654127012020-assinado.pdf#P89102  

 
266. Indicação n.º 120/2020, do 

deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para intervenção do Governo do 
Estado, junto à EDP Espírito Santo, para que a 
população atingida pelas fortes chuvas fique 
isentas da tarifa cobrada pela concessionária 
de distribuição de energia elétrica, por um 
período de 30 (trinta) dias. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89103&arquivo=Arquiv
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o/Documents/IND/89103-
154320732227012020-assinado.pdf#P89103  
  

267. Indicação n.º 121/2020, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para aquisição de caminhão pipa para o 
município de Iconha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89106&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89106-
161717002427012020-assinado.pdf#P89106  

 
268. Indicação n.º 122/2020, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para captação de 
córneas pelo Banco de Olhos da Secretaria 
Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo 
– SESA. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89126&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89126-
093800829828012020-assinado.pdf#P89126  

 
269. Indicação n.º 123/2020, do 

deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para aplicação de revisol e escória de aciari nas 
estradas rurais, contemplando as comunidades 
de Munitura, Encruzo, Chapoa, Três Barras, 
Destacado, Pasto Fundão, Irundi, Valão Grande 
e outros, no município de Fundão/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89156&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89156-
151038515128012020-assinado.pdf#P89156  

 
270. Indicação n.º 124/2020, do 

deputado Vandinho Leite, ao governador do 
Estado, para criação e inclusão do Código dos 
Motoristas de Aplicativos na Classificação de 
Ocorrências das atividades de atendimento 
prioritário chamadas de caráter criminal, de 
defesa civil, informações e assistencial. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89165&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89165-
161335289228012020-assinado.pdf#P89165  
 

271. Indicação n.º 125/2020, do 
deputado Vandinho Leite, ao governador do 
Estado, para realização de avaliação e 
execução de serviço do desvio da água Pluvial 
que sai do Pavilhão de Carapina (Carapina 
Centro de Eventos) em Jardim Carapina, no 
município da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89166&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89166-
161411351828012020-assinado.pdf#P89166  
  

272. Indicação n.º 126/2020, do 
deputado Vandinho Leite, ao governador do 
Estado, para presença de psicólogos nas 
escolas estaduais de ensino fundamental e 
médio do Espírito Santo, em conjunto com a 
Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia 
Civil, Secretaria de Estado de Segurança 
Pública, Polícia Federal, Ministério Público e 
Áreas governamentais de Tecnologia da 
Informação. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89167&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89167-
161441523828012020-assinado.pdf#P89167  

 
273. Indicação n.º 127/2020, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para instalação de banheiros químicos 
adaptados às necessidades de pessoas com 
mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de 
rodas em eventos organizados em espaços 
públicos ou privados. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89177&arquivo=Arquiv

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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o/Documents/IND/89177-
102244685629012020-assinado.pdf#P89177  
  

274. Indicação n.º 128/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para realização de estudos a fim de que 
as praças de pedágio do Estado aceitem 
pagamento via aplicativos de envio e 
recebimento de dinheiro. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89178&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89178-
102312795029012020-assinado.pdf#P89178  
  

275. Indicação n.º 129/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para reforma geral na Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Médio – EEEFM 
Desembargador Carlos, localizada no bairro 
Santa Lucia, no município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89180&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89180-
102336904429012020-assinado.pdf#P89180  
  

276. Indicação n.º 130/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para reforma na parte externa da 2.ª 
Companhia referente ao 4.º Batalhão, 
localizada em Praia de Gaivotas, 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/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89181&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89181-
102403295129012020-assinado.pdf#P89181  
  

277. Indicação n.º 131/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para instalação de ambulatório médico 
ou serviço de pronto socorro médico nos 
terminais rodoviários, localizados no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89182&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89182-
102438920229012020-assinado.pdf#P89182  

 
278. Indicação n.º 132/2020, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para manutenção, por parte da CESAN, 
na rede de esgoto localizada na Avenida Minas 
Gerais, no bairro Marcílio de Noronha, no 
município de Viana/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89183&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89183-
102515935929012020-assinado.pdf#P89183  

 
279. Indicação n.º 133/2020, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para obras de reparo na rodovia ES–
490, que liga a BR-101 Sul  à altura do km 20, 
no município de Marataízes/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89184&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89184-
102539373729012020-assinado.pdf#P89184  

 
280. Indicação n.º 134/2020, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que seja realizada a limpeza e 
fiscalização do bairro Novo Horizonte, no 
município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89185&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89185-
102602951629012020-assinado.pdf#P89185  

 
281. Indicação n.º 135/2020, do 

deputado Vandinho Leite, ao governador do 
Estado, para inspeções preventivas e 
corretivas, operação tapa buracos e 
manutenção nas dependências dos Terminais 
de Ônibus da Grande Vitória. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89225&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89225-
145653816329012020-assinado.pdf#P89225  

 
282. Indicação n.º 136/2020, do 

deputado Vandinho Leite, ao governador do 
Estado, para inspeções preventivas e corretivas 
com mapeamento de ocupações irregulares em 
áreas de risco de inundações, não permitindo 
avanço de ocupação desordenada nos meios 
urbanos e rurais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89229&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89229-
154242994229012020-assinado.pdf#P89229  

 
283. Indicação n.º 137/2020, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que as verbas disponibilizadas 
pelo Estado às Prefeituras Municipais, para o 
Carnaval do ano de 2020, sejam destinadas à 
recuperação dos municípios devastados após 
enxurrada que atingiu o Sul do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89230&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89230-
162713937729012020-assinado.pdf#P89230  

 
284. Indicação n.º 139/2020, do 

deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização da obra de 
manutenção da tubulação que passa embaixo 
da Ponte de Jacaraípe, no município da 
Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89258&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89258-
135950392730012020-assinado.pdf#P89258  

285. Indicação n.º 140/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que detentos em condições 
carcerárias participem de mutirões para a 
recuperação dos municípios devastados após 
enxurrada que atingiu o Sul do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89270&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89270-
170323104830012020-assinado.pdf#P89270  
 

286. Indicação n.º 141/2020, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para reforma, ampliação e outras 
reivindicações da E.E.E.M Emílio Nemer, 
localizada no município de Castelo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-
producao.aspx?tipo=18&ano=2020&ano_propo
sicao=2020&proposicao=141  

 
287. Indicação n.º 142/2020, do 

deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para inclusão dos indivíduos 
acometidos com artrose, com grande 
dificuldade de locomoção, dentre os aptos a 
requerer a gratuidade no transporte público. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89321&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89321-
155441632931012020-assinado.pdf#P89321  

 
288. Indicação n.º 143/2020, do 

deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para reforma e promoção de 
acessibilidade, ampliação da biblioteca e 
outras reivindicações da E.E.E.F.M 
Ecoporanga, localizada no município de 
Ecoporanga/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89322&arquivo=Arquiv

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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o/Documents/IND/89322-
155743180231012020-assinado.pdf#P89322  

 
289. Indicação n.º 144/2020, do 

deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para reforma e ampliação das 
instalações da EEEFM Prof.ª Aldy Soares 
Merçon Vargas, localizada no município de 
Conceição do Castelo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89323&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89323-
155729211431012020-assinado.pdf#P89323  

 
290. Indicação n.º 145/2020, do 

deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para melhorias na rede elétrica e no 
refeitório, climatização, construção de 
auditório e outras reivindicações na 
EEEFM  Eurico Salles, localizada no município 
de Itaguaçu/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89324&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89324-
160008164931012020-assinado.pdf#P89324  

 
291. Indicação n.º 146/2020, do 

deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para climatização das salas de aula da 
EEEFM Major Alfredo Pedro Rabaioli, localizada 
na cidade de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89325&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89325-
160140274531012020-assinado.pdf#P89325  

 
292. Indicação n.º 147/2020, do 

deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para climatização das salas de aula e 
melhoria na qualidade e velocidade da internet 
da EEEFM Prof.ª Aleyde Cosme, localizada no 
município de Itarana/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89325&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89325-
160140274531012020-assinado.pdf#P89325  
 

293. Indicação n.º 148/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito Municipal de Alegre, para concessão 
de isenção do tributo IPTU em função das 
fortes chuvas de janeiro/2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89330&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89330-
165613891231012020-assinado.pdf#P89330  
  

294. Indicação n.º 149/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito Municipal de Alfredo Chaves, para 
concessão de isenção do tributo IPTU em 
função das fortes chuvas de janeiro/2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89331&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89331-
165723860131012020-assinado.pdf#P89331  
  

295. Indicação n.º 150/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito Municipal de Cachoeiro 
de  Itapemirim, para concessão de isenção do 
tributo IPTU em função das fortes chuvas de 
janeiro/2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89332&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89332-
165825250831012020-assinado.pdf#P89332  

 
296. Indicação n.º 151/2020, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito Municipal de Castelo, para concessão 
de isenção do tributo IPTU em função das 
fortes chuvas de janeiro/2020. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89333&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89333-
165940391631012020-assinado.pdf#P89333  
  

297. Indicação n.º 152/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito Municipal de Domingos Martins, para 
concessão de isenção do tributo IPTU em 
função das fortes chuvas de janeiro/2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89334&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89334-
170041876131012020-assinado.pdf#P89334  

 
298. Indicação n.º 153/2020, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para concessão de 
isenção do tributo  IPTU em função das fortes 
chuvas de janeiro/2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89335&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89335-
170231892031012020-assinado.pdf#P89335  

 
299. Indicação n.º 154/2020, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito Municipal de Iconha, para concessão 
de isenção do tributo IPTU em função das 
fortes chuvas de janeiro/2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89336&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89336-
170608814431012020-assinado.pdf#P89336  

 
300. Indicação n.º 155/2020, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito Municipal de Iúna, para concessão de 
isenção do tributo IPTU em função das fortes 
chuvas de janeiro/2020. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89337&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89337-
170834658431012020-assinado.pdf#P89337  

 
301. Indicação n.º 156/2020, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
presidente da República, para concessão de 
isenção de tributos federais às pessoas físicas e 
jurídicas dos municípios do Estado  do Espírito 
Santo  atingidos pelas fortes chuvas de 
janeiro/2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89338&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89338-
170949252431012020-assinado.pdf#P89338  
  

302. Indicação n.º 157/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, para 
concessão de isenção do tributo IPTU em 
função das fortes chuvas de janeiro/2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89339&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89339-
171055533831012020-assinado.pdf#P89339  
 

303. Indicação n.º 158/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito Municipal de Vargem Alta, para 
concessão de isenção do tributo IPTU em 
função das fortes chuvas de janeiro/2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89340&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89340-
171146580831012020-assinado.pdf#P89340  
  

304. Indicação n.º 159/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para concessão de 
isenção do tributo ICMS para aquisição de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100
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veículos automotores, máquinas e 
equipamentos às pessoas físicas ou jurídicas 
dos municípios do Estado, atingidos pelas 
fortes chuvas de janeiro/2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89341&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89341-
171913534931012020-assinado.pdf#P89341  
  

305. Indicação n.º 160/2020, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para isenção ou redução de alíquota do 
IPVA – ainda que parcial ou de forma 
progressiva por tempo determinado, visando 
amparar os municípios atingidos pelas chuvas, 
considerando suas situações de calamidade já 
declaradas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89379&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89379-
102557538403022020-assinado.pdf#P89379  
  

306. Indicação n.º 161/2020, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para garantir a professores e 
funcionários das escolas da rede estadual o 
direito de consumo da merenda oferecida aos 
alunos destas unidades de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89387&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89387-
102858866903022020-assinado.pdf#P89387  

 
307. Indicação n.º 162/2020, do 

deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para isenção ou redução de alíquota ou 
Base de cálculo do ICMS, ainda que parcial ou 
de forma progressiva e por tempo 
determinado, aos produtos, insumos e 
materiais, destinados à agricultura, visando 
amparar os agricultores, sendo específico aos 
municípios atingidos pelas chuvas em estado 
de calamidade declarada. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89393&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89393-
104206556203022020-assinado.pdf#P89393  
   

308. Indicação n.º 163/2020, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para fornecimento de 
repelentes eficazes contra o mosquito que 
transmite a doença da dengue, chikungunya e 
Zika Vírus para os moradores da região da 
Grande São Pedro, localizada no município de 
Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89397&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89397-
110859372303022020-assinado.pdf#P89397  
  

309. Indicação n.º 164/2020, da 
deputada Iriny Lopes, ao governador do 
Estado, para reiterar a solicitação encaminhada 
pela Indicação de número 262/2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89400&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89400-
111929233103022020-assinado.pdf#P89400  
 

310. Indicação n.º 165/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para realização de reforma geral na 
Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio – EEEFM Maria Ortiz,  localizada no 
Centro,  no município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89425&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89425-
142457383003022020-assinado.pdf#P89425  

 
311. Indicação n.º 166/2020, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para troca de abrigo no ponto de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003300340032003A00540052004100
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ônibus localizado na Avenida Beira-Mar, em 
frente ao colégio Salesiano, no município de 
Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89426&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89426-
142529367503022020-assinado.pdf#P89426  

 
312. Indicação n.º 167/2020, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para realização de serviços de 
drenagem na rede esgoto e pavimentação da 
Rua Ary Álvaro Fontenelli, no bairro Perocão, 
localizada no município de Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89427&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89427-
142648305103022020-assinado.pdf#P89427  

 
313. Indicação n.º 168/2020, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para manutenção no corte de grama e 
poda de uma árvore na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio – EEEFM 
Hildebrando Lucas, localizada na Avenida 
Maruípe, no município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89428&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89428-
142721445803022020-assinado.pdf#P89428  

 
314. Indicação n.º 169/2020, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para mudança na forma da base de 
cálculo dos combustíveis, tomando como 
referência o valor praticado nas refinarias, com 
a finalidade de que seja reduzida a atual 
alíquota do imposto sobre circulação de 
mercadorias e serviços – ICMS para a aquisição 
de combustível, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89430&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89430-
143038977503022020-assinado.pdf#P89430  
 

315. Indicação n.º 170/2020, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para aumento do 
policiamento ostensivo na região denominada 
Triângulo das Bermudas, localizado entre as 
Ruas Joaquim Lírio e João da Cruz, no bairro da 
Praia do Canto, no município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89453&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89453-
172955986003022020-assinado.pdf#P89453  
 

316. Indicação n.º 171/2020, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para aumento do 
efetivo do policiamento ostensivo nas regiões 
denominadas Morro do Moscoso e Morro da 
Piedade, no município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89482&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89482-
101916324804022020-assinado.pdf#P89482  
 

317. Indicação n.º 172/2020, do 
deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado, para instalação de uma torre de 
internet com o objetivo de atender a 
comunidade de Vila Itaperuna, localizado no 
município de Barra de São Francisco/ES. 
 Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89388&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89388-
102616304103022020-assinado.pdf#P89388  

 
318. Indicação n.º 173/2020, do 

deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado, para implantação e instalação de 
uma Praça Saudável (academia popular), para 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
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atender a Comunidade de Cachoeirinha de 
Itaúnas, no município de Barra de São 
Francisco/ES. 
 Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89390&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89390-
103311695703022020-assinado.pdf#P89390  
 

319. Indicação n.º 174/2020, do 
deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado, para pavimentação asfáltica no 
trecho iniciando na parte final da Av. Floriano 
Rubim, parte da via de acesso ao povoado de 
Dois de Setembro e o entroncamento do citado 
povoado a Prata dos Baianos, município de 
Ecoporanga/ES. 
 Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89391&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89391-
103546914703022020-assinado.pdf#P89391  
 

320. Indicação n.º 175/2020, da 
deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para asfaltamento do trevo da região 
de Airituba no sentido ao Jaspe, 
próximo à capela Mortuária. 
 Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89508&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89508-
150453675704022020-assinado.pdf#P89508  
 

321. Indicação n.º 176/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para funcionamento da 
Delegacia de Crimes contra a Vida e Proteção à 
Pessoa – DHPP de Vila Velha, município de Vila 
Velha/ES. 
 Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89512&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89512-
152523741304022020-assinado.pdf#P89512  

 
322. Indicação n.º 177/2020, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para recontratação de 
servidores para o SML de Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89515&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89515-
153727492604022020-assinado.pdf#P89515  

 
323. Indicação n.º 178/2020, do 

deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para formação de cães farejadores, 
atuantes, principalmente, no combate de 
tráfico de substâncias entorpecentes, as quais 
são constantemente comercializadas na região 
costeira de municípios praieiros.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=89525&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/89525-
165404034104022020-assinado.pdf#P89525 

 
*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Os deputados que aprovam 
permaneçam como se encontram, os contrários 
se manifestem, as indicações de diversos 
parlamentares. (Pausa)  

Aprovadas. 
 
Fica assim então limpo, zerado o 

Expediente. 
Passamos agora à avaliação da proposta 

do deputado Vandinho Leite de inversão da 
pauta, sem suprir a fase das Comunicações, 
mantendo-a, porém, indo imediatamente à 
Ordem do Dia. 

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

Aprovada. 
Passamos então à fase da Ordem do Dia. 
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1.Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei 987/2019, 
do deputado Vandinho Leite, que acrescenta 
parágrafo único, ao art. 7.º da Lei Estadual n.º 
5.720, que dispõe sobre regime de concessão e 
permissão da prestação de serviço público 
previsto no art. 210 da Constituição, e dá outras 
providências. 

Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria. Deputado 
Fabrício Gandini. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Vou me prevalecer 
do prazo dos dois projetos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Se prevalecendo do prazo, passamos 
então agora à discussão única do regime de 
urgência do Projeto de Lei n.º 485, do deputado 
Luciano Machado, que dispõe sobre a instalação 
de brinquedos adaptados para as crianças com 
deficiência. 

 

(2. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
485/2019) 

 

Convoco a Comissão de Justiça. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Também vou me 
prevalecer do prazo. 

 

(Registra presença a senhora 
deputada Raquel Lessa) 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Se prevalecendo do prazo, passamos 
então ao item 3.  

3. Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
47/2018, do deputado Euclério Sampaio. 

Em discussão. (Pausa)  
Não havendo deputado inscrito, 

encerrada a discussão. 
Em votação o parecer da Comissão de 

Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria 
será arquivada.  

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

Aprovado. 
Arquive-se a matéria. 
 
4. Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

34/2019, do deputado Marcos Garcia, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas 
instaladas no Espírito Santo utilizar no mínimo 
cinquenta por cento da mão de obra de suas 
atividades no município onde estiverem 
instaladas. 

Em discussão. (Pausa)  
Não havendo deputado inscrito, 

encerrada a discussão. 
Em votação o parecer da Comissão de 

Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria 
será arquivada.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa)  

Aprovado. 
Arquive-se a matéria. 

 
5. Discussão prévia da Lei n.º 46/2019, 

do deputado Rafael Favatto, que dispõe sobre a 
proibição de bares, restaurantes e 
estabelecimentos afins servirem, 
comercializarem e distribuírem bebidas e 
alimentos quentes em recipientes plásticos. 

 
 (5. Discussão prévia do Projeto 

de Lei n.º 46/2019) 

 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo deputado inscrito, 

encerrada a discussão. 
Em votação o parecer da Comissão de 

Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria 
será arquivada.  

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

Aprovado. 
Arquive-se a matéria. 
 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

107, do deputado Capitão Assumção. 

 
 (6. Discussão prévia do Projeto 

de Lei n.º 107/2019) 
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Em discussão. (Pausa)  
Não havendo deputado inscrito, em 

votação o parecer da Comissão de Justiça. Se o 
parecer for aprovado, a matéria será arquivada.  

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

Aprovado. 
Ao arquivo a matéria. 
 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

206, do deputado Fabrício Gandini, que 
estabelece a obrigatoriedade de os mercados e 
supermercados, no âmbito do estado do Espírito 
Santo, informarem aos consumidores o valor 
final dos produtos por unidade de medida. 

 
 (7. Discussão prévia do Projeto 

de Lei n.º 206/2019) 
 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo deputado inscrito, 

encerrada a discussão. 
Em votação o parecer da CCJ. Se o 

parecer for aprovado, a matéria será arquivada.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovado. 
Ao arquivo a matéria. 
 
8. Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

226/2019, do deputado Vandinho Leite. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo deputado inscrito, 

encerrada a discussão. 
Em votação o parecer da CCJ. Se o 

parecer for aprovado, a matéria será arquivada.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovado. 
Ao arquivo-geral. 
 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

233, do deputado Euclério Sampaio. 

 
 (9. Discussão prévia do Projeto 

de Lei n.º 233/2019) 

Em discussão. (Pausa)  
Não havendo deputado inscrito, 

encerrada a discussão. 
Em votação o parecer da CCJ. Se o 

parecer for aprovado, a matéria também será 
arquivada.  

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

Aprovado. 
Ao arquivo-geral. 

 
Item 10 da pauta. 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

255, do deputado Euclério Sampaio. 
 
 (10. Discussão prévia do Projeto 

de Lei n.º 255/2019) 

 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo deputado inscrito, 

encerrada a discussão. 
Em votação o parecer da CCJ.  
Se os deputados votarem favorável ao 

parecer, a matéria também será arquivada.  
Coloco em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Arquivada a matéria. 
 
Discussão prévia também, próximo item, 

do Projeto de Lei n.º 264, do deputado The 
Captain Assumção. 

 
 (11. Discussão prévia do Projeto 

de Lei n.º 264/2019) 

 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo deputado inscrito, 

encerrada a discussão. 
Em votação o parecer da CCJ.  
Os deputados que aprovam o parecer 

permaneçam como se encontram, os contrários 
se manifestem. (Pausa)  

Aprovado o parecer. 
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Ao arquivo-geral, contra o voto The 
Captain Assumção, o temido. 

 

Item 12. 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

280, do deputado Carlos Von. 
 

 (12. Discussão prévia do Projeto 
de Lei n.º 280/2019) 

 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo deputado inscrito, 

encerrada a discussão. 
Em votação o parecer da CCJ.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovado, contra quatro votos. 
Arquive-se a matéria. 
 
Item 13. Discussão prévia do Projeto de 

Lei n.º 321/2019. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo deputado inscrito, 

encerrada a discussão. 
Em votação o parecer da CCJ. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovado. 
Ao arquivo-geral. 
 
Item 14. Projeto de Lei n.º 354/2019.  
 
 (14. Discussão prévia do Projeto 

de Lei n.º 354/2019) 
 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo deputado inscrito, 

encerrada a discussão. 
Em votação o parecer da CCJ. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovado, contra o voto do deputado 
Capitão Assumção. 

Ao arquivo-geral. 
 

Próximo item, discussão especial... Assim 
como o item 15, até o item 109, todos são de 

discussão especial em 2.ª sessão. Não havendo 
deputados inscritos, as respectivas matérias 
passarão para a 3.ª sessão. 

 
(15. Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 42/2019; 16. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
06/2019; 17. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 544/2019; 18. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 611/2019; 19. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
615/2019; 20. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 660/2019; 21. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 661/2019; 22. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
656/2019; 23. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 659/2019; 24. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 672/2019; 25. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
673/2019; 26. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 677/2019; 27. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 678/2019; 28. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
680/2019; 29. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 688/2019; 30. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 694/2019; 31. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
709/2019; 32. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 714/2019; 33. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 720/2019; 34. 
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Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
725/2019; 35. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 728/2019; 36. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 729/2019; 37. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
740/2019; 38. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 742/2019; 39. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 745/2019; 40. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
748/2019; 41. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 760/2019; 42. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 762/2019; 43. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
765/2019; 44. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 766/2019; 45. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 773/2019; 46. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
774/2019; 47. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 775/2019; 48. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 781/2019; 49. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
784/2019; 50. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 785/2019; 51. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 805/2019; 52. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
809/2019; 53. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 821/2019; 54. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 828/2019; 55. 

Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
832/2019; 56. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 833/2019; 57. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 841/2019; 58. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
852/2019; 59. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 853/2019; 60. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 854/2019; 61. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
858/2019; 62. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 862/2019; 63. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 869/2019; 64. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
870/2019; 65. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 871/2019; 66. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei nº 878/2019; 67. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
879/2019; 68. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 882/2019; 69. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 883/2019; 70. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
888/2019; 71. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 892/2019; 72. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 906/2019; 73. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
909/2019; 74. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 915/2019; 75. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 919/2019; 76. 
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Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 
921/2019; 77. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 922/2019; 78. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 933/2019; 79. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
934/2019; 80. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 936/2019; 81. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 937/2019; 82. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
940/2019; 83. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 942/2019; 84. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 946/2019; 85. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 
947/2019; 86. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 948/2019; 87. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 950/2019; 88. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
951/2019; 89. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 958/2019; 90. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 960/2019; 91. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
961/2019; 92. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 962/2019; 93. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 965/2019; 94. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
966/2019; 95. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 968/2019; 96. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 975/2019; 97. 

Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
981/2019; 98. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 982/2019; 99. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 983/2019; 100. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
985/2019; 101. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 988/2019; 102. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
989/2019; 103. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 992/2019; 104. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
1000/2019; 105. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 1003/2019; 
106. Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
1018/2019; 107. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 1019/2019; 
108. Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Resolução 
n.º 53/2019; 109. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Resolução n.º 
54/2019) 
 

Finalizando assim e limpando a pauta da 
Ordem do Dia, conforme proposta do deputado 
Vandinho Leite, passamos, então, à fase das 
Comunicações.  

Com a palavra, ele, o deputado e líder do 
Noroeste, deputado Enivaldo Euzébio dos Anjos. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, a nossa manifestação hoje é em 
torno do que nós já repetimos aqui várias vezes, 
relacionada ao descaso e até à falta de 
responsabilidade da Fundação Renova. 

Agora, recentemente, após as chuvas 
que foram registradas em Minas Gerais, 
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registraram-se fortes suspeitas de que voltou a 
derramar no Rio Doce uma quantidade quase 
que maior do que a anterior de lama tóxica, sem 
nenhuma punição, sem nenhuma providência 
desta vez dos órgãos públicos e muito menos da 
Justiça. 

O que nós temos assistido no Espírito 
Santo é o silêncio que gira em torno desse 
assunto! Ora, como que uma fundação, que foi 
criada exatamente para resolver o problema 
com os trabalhadores e com os produtores 
atingidos, não dá a menor importância, trata 
com a maior falta de respeito, desqualifica as 
reivindicações dos trabalhadores; e não há 
nenhuma punição, ninguém toma providência 
contra a Fundação Renova! 

O que a gente vê agora, atualmente, na 
mídia são alguns municípios, e até o Estado de 
Minas Gerais, reclamando que a falta de 
produção da Vale está derrubando a economia 
nacional! Então, essa lorota é antiga! A Vale 
sempre destruiu Minas Gerais e o Espírito Santo, 
e em cima de qual argumento? Que ela gera 
emprego e gera ICMS. Como se dissesse: Este 
paisinho chamado Brasil, de terceiro mundo, 
tem que nos engolir, porque nós geramos meia 
dúzia de empregos e geramos o ICMS para o 
estado! 

E daí que hoje você vê o movimento 
muito maior para a Samarco voltar a funcionar, 
para salvar Anchieta, para salvar Guarapari, 
porque esses municípios... E nós temos vários 
municípios que são beneficiados pelo ICMS da 
Vale em que você vai ao município e tem esgoto 
no meio da rua, no centro da cidade! Tem 
município no Espírito Santo, como Presidente 
Kennedy, que tem cerca de quase um bilhão em 
caixa, fruto do petróleo; e você vai a Presidente 
Kennedy, na rodoviária, no centro da cidade, e 
tem um córrego poluído de esgoto; e o dinheiro 
está no caixa e ninguém vê obra de 
infraestrutura, ninguém vê beneficiamento com 
isso.  
 Então, eu creio que o nosso estado, que 
é um estado que administrativamente dá 
exemplo ao país em termo de controle 
financeiro, em termo de ajuste das contas 
públicas, nesse aspecto de funcionamento da 
Justiça precisa ser mais enérgico, precisa ser 

objetivo no sentido de fazer com que essas 
autoridades possam cumprir suas obrigações. 
Porque se a Fundação Renova, ela existe 
exatamente para gerir o fundo, o dinheiro que a 
Justiça bloqueou da Vale e da Samarco para 
fazer cumprimento de obrigações com os 
trabalhadores, por que essa solução não é feita 
de imediato e elas são tão demoradas, e elas 
são consideradas tão difíceis de ser feito esse 
entendimento? A explicação, talvez, mais 
simples é que a Samarco e a Vale que são quem 
comandam o conselho da fundação passam essa 
mensagem, para que a fundação retarde o 
acerto financeiro, e com isso gere condições do 
dinheiro, que são quase dois bilhões e meio, 
fiquem aplicados na fundação, e a fundação 
com isso continue fazendo mídia. É só você 
observar que nos últimos noventa dias, depois 
que a CPI da Assembleia Legislativa começou 
apertar a fundação, a mídia, principalmente, a 
TV Gazeta no Espírito Santo, coloca comercial da 
Vale, um comercial mentiroso, dizendo que está 
resolvendo os problemas, que parou a poluição, 
quase que de meia em meia hora.  

 É lógico, e nós vamos agora tentar 
através da CPI conseguir o resultado desse gasto 
financeiro, da Vale, da Samarco e da Fundação 

Renova, para ver que a população está sendo 
enganada com a mídia televisiva, no sentido 
de dar a impressão de que estão resolvendo 
os problemas, mas, na verdade, as coisas não 
andam. Os pescadores continuam no prejuízo, 
o Rio Doce está totalmente poluído. 
 A gente falar de poluição no Espírito 
Santo, falar de poluição no Brasil é uma coisa 
tão fora de lógica que o próprio plenário 
demonstra isso, ninguém escuta nem o que 
você está falando com relação à poluição. Não 
tem nenhum aparte daqueles combatentes; 
daqueles que vêm aqui dizer que o governador 

é moleque; daqueles que vêm aqui dizer que o 
crime organizado tomou conta do Estado. 
Cadê os homens valentes? Cadê os homens 
corajosos que têm aqui direcionamento do seu 
discurso só contra o Governo? Cadê aqueles que 
são bravos? Os delegados, os policiais; cadê os 
homens? Ninguém tem coragem de falar da 
Vale. 
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 Agora, por exemplo, a Comissão de 
Segurança está montando uma reunião para 
atrair o movimento, forçando o movimento de 
greve, vir para a Assembleia para poder peitar o 
Governo com relação a salário. A Comissão de 
Segurança se presta para isso, mas ela não se 
presta para cuidar da segurança das pessoas 
com relação à matança que está sendo feita no 
Espírito Santo. Por que ninguém fala da Renova? 
Cadê a oposição neste plenário? Cadê a 
coragem dos homens, dos delegados, dos 
policiais? Os homens que têm coragem de 
chamar uma autoridade máxima do Estado de 
hipócrita, e não têm coragem de falar da Vale, 
não têm coragem de falar da Samarco.  
 Poluição é um caso que compete, 
exatamente, às autoridades combater. E nós 
precisando de gente que tenha coragem de 
enfrentar os tubarões, porque falar de um 
secretário de Estado, falar até de uma 
autoridade do Governo do Estado é muito fácil, 
porque isso entra no campo da discussão 
política. Eu quero ver é combater empresário, 
empresário sonegador, empresário que constrói 
a sua empresa em cima da miséria, em cima da 
destruição e da morte de pessoas, empresas 
que são totalmente irresponsáveis, como a Vale 
do Rio Doce, uma empresa assassina que mata 
mais de trezentas pessoas por ano com a 
poluição gerada no Espírito Santo, uma empresa 
que, além de destruir mais de seiscentos 
quilômetros de rio, tem o descaramento de, 
com dinheiro retido pela Justiça no caixa, não 
pagar àqueles que sofreram e que estão 
sofrendo.  

Tem propriedades em Linhares, onde 
desemboca o Rio Doce, totalmente destruída 
pela lama da Samarco. E os proprietários 
fizeram financiamento em bancos para construir 
a sua propriedade, e a Vale, através da Samarco, 
dá o tratamento de desprezo, de falta de 
respeito.  

E deputado José Esmeraldo, o laudo de 
avaliação de uma propriedade, por exemplo, dá 
dez milhões, a Fundação Renova chega lá e 
oferece quinhentos mil reais, como se tivesse 
tratando com um mendigo. Eles não têm que 
dar nada para ninguém, eles têm que 
reconhecer o valor do prejuízo e pagar até 

porque o dono da propriedade está quase há 
quatro anos no prejuízo por falta de produção.  

 Então, eu queria que os deputados 
valentes da Assembleia fossem valentes contra 
essa poluição, essas empresas poderosas que 
destroem o nosso estado e o nosso povo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – REDE) – Com a palavra o 
deputado Euclério Sampaio. (Pausa) 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 

ordem, senhor presidente, antes que o Euclério 
Sampaio vá até à tribuna falar.  

Eu queria muito agradecer a audiência 
dos telespectadores que estão assistindo neste 
momento à TV Assembleia, aos funcionários da 
Casa também. E gostaria, senhor presidente, 
Alexandre Xambinho, de registrar a presença 
dos seus pais: o senhor Marcos e a dona Adélia.  

Senhor Marcos e Adélia, obrigado por 
comparecerem aqui e ver o que vocês fizeram 
para o Espírito Santo e para o mundo: colocar 
este jovem aqui, promissor, no Espírito Santo.  

Parabéns, viu?  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – REDE) – Obrigado, deputado 
Torino Marques.  

Registro a presença dos meus pais aqui, 
hoje, na sessão. Se hoje eu sou o homem que eu 
sou é graças a esse casal que está aqui presente. 
Obrigado, pai e mãe, pela presença de vocês 
nesta manhã.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Senhor presidente, pela ordem! 
Obrigado. Saúdo os pais do nosso 

estimado amigo deputado Xambinho, seu 
Marcos e dona Adélia. Fiquem à vontade. Esta 
Casa é a Casa do Povo, sejam bem-vindos.  

 E só fazer o registro, senhor presidente. 
Muito me surpreende esta Casa hoje constatar 
que há colegas aqui que estão, talvez, 
precisando de um tratamento psicológico.  

Nós estamos diante de uma Síndrome de 
Estocolmo. A ciência explica o que é a Síndrome 
de Estocolmo: quanto mais ele é maltratado, 
mais ele se apaixona pelo perpetrador. Então, 
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nós temos caso aqui hoje clássico de alguém 
que se apaixonou pelo seu perpetrador, que foi 
maltratado e que se apaixonou pelo criminoso 
ou pelo perpetrador.  

Obrigado, presidente.  
  
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Pela ordem, senhor presidente!  
 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – REDE) – Com a palavra o 
deputado Capitão Assumção. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Dando vazão à fala do deputado Lorenzo, 
realmente a vítima fica nesse estágio. A 
Síndrome de Estocolmo coloca a posição clara 
da vítima: de tanto tomar porrada, de tanto ser 
maltratada, a vítima acaba se apaixonando. É 
isso que nós temos visto e ouvido aqui de 
parlamentares que estão defendendo o seu 
perpetrador, tomando pancada e se 
apaixonando.  

Muito obrigado, senhor presidente.  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor presidente!  
 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – REDE) – Com a palavra o 
deputado Enivaldo.  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Não precisa nem ter nenhuma dúvida que o 
Capitão Assumção se referiu a mim.  

Eu quero dizer para ele que eu sou um 
homem de qualidades morais, não tenho na 
minha vida pessoal nem pública nenhuma 
mancha e não escondo nada do que eu faço; o 
que eu faço eu assumo, eu não me escondo 
através de nenhuma portaria, de nada.  

E se ele acha que aquele que é, por uma 
razão ou por outra, tem que continuar se 
colocando contra porque não foi atendido ele 
errou a direção, porque eu tenho ideal. Eu não 
misturo confusões ou até atritos políticos com a 
minha posição de homem. Eu defendo o que eu 
acredito, eu caminho da maneira que eu 
considero que atende àqueles que confiam em 

mim. Eu não tenho desvio político! Quem tem 
desvio político talvez seja ele, que já foi do PSB, 
já amou, já beijou na boca de Renato 
Casagrande e hoje porque está beijando na boca 
de Manato, acha que Casagrande não presta 
mais. 

Eu, não! Eu tenho uma direção. Eu 
caminho em uma direção só. Não interessa se 
eu sou líder do Governo ou não sou líder, eu 
defendo a minha ideia, eu defendo o que eu 
penso. E o que eu penso eu exponho, eu não 
escondo nada! 

Então, se V. Ex.ª permitir, eu vou dar um 
aparte a ele para a gente fazer um debate aqui e 
esclarecer muitas coisas que a gente podia 
esclarecer e aproveitar já que nós somos 
bastante conhecidos. Somos do Norte, ele 
conhece a minha vida, eu conheço a dele e a 
gente podia aproveitar, com a permissão da 
Mesa, e fazer esse debate aqui, pois seria bom 
para toda a sociedade capixaba conhecer quem 
é quem. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Pela ordem, senhor presidente! Eu não falei 
nome de parlamentar! Eu não falei nome de 
nenhum parlamentar! A carapuça coube na 
cabeça desse parlamentar que eu me recuso a 
falar nome. Eu acho que o parlamentar tem que 
ter a sua posição. São trinta parlamentares, 
cada um leva a sua defesa e ele faz a defesa 
dele.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – REDE) – Deputado, vamos dar 
continuidade à fase das Comunicações. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Agora, eu não cito o nome de ninguém e outra 
coisa... Só para fechar, senhor presidente. 

Eu não devo nada ao Governador 
Casagrande, não brigo... 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – REDE) – Com a palavra o 
deputado Freitas, dando continuidade à fase das 
Comunicações. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Antes, porém, pela ordem, senhor presidente! 
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O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – REDE) – Pela ordem! 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu 

quero registrar a presença do policial da reserva 
que está presente aqui na galeria. O Carioca, de 
Guaçuí, que além de um policial da reserva é 
uma pessoa querida também no meio social, 
que ajuda muito a cidade nas associações de 
moradores, especialmente no bairro São 
Miguel. 

Então, nossa alegria em tê-lo aqui, meu 
querido Carioca! 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 

ordem, senhor presidente! Antes de o líder 
Freitas falar eu queria dizer que a fase das 
Comunicações vai até às 10h23min. Depois nós 
vamos entrar na fase das Lideranças.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Meu querido 

deputado Xambinho, que nos preside nesta 
sessão, meus cumprimentos. Meus 
cumprimentos aos senhores deputados, 
deputadas, a todos os nossos servidores da TV 
Assembleia, TVE, toda a imprensa, 
cumprimentar todas as pessoas que estão nas 
galerias fazendo as suas reivindicações, nos 
prestigiando. 

E quero cumprimentar de maneira muito 
especial e com deferência o senhor Marcos e a 
dona Adélia, os pais do Xambinho. Sejam muito 
bem-vindos, nos engrandece a presença desse 
casal aqui nas galerias da Assembleia Legislativa 
e é um belo exemplo para nós. Um exemplo de 
família, um exemplo de vida, esse casal, pai e 
mãe, prestigiando o seu filho presidindo esta 
Casa no dia de hoje. 

Nós estamos diante de um cenário no 
País que carece desse simbolismo: o simbolismo 
da família, da família presente junto com seus 
filhos, acompanhando seus filhos, da família 
presente na criação. Se um filho, uma filha, não 
tem a presença do pai, a presença da mãe, os 
princípios e os valores colocados ainda criança, 
muito provavelmente, quando cresce, a escola 
não dá conta dessa criança e a polícia não dá 
conta dessa criança. 

Então, eu quero parabenizar vocês, que 
vêm aqui na Assembleia prestigiar esse grande 
homem que é o filho que vocês colocaram 
princípios, valores, ajudaram e muito que 
formasse esse cidadão, homem decente, probo, 
liderança competente, que hoje presta um 
excelente serviço ao Estado do Espírito Santo. 

Parabéns, querido amigo Xambinho!  
 Eu quero enaltecer o Governo Renato 
Casagrande. Ontem, nós tivemos a 
oportunidade, querido amigo, deputado 
Coronel Quintino, de tomar um café da manhã 
rápido com o nosso governador e ele explanar 
as ações de Governo para acudir grande parte 
do nosso estado, num momento em que o Sul 
do estado passou por uma verdadeira 
devastação, por obras da natureza. A gente está 
sujeito a elas, com a força que a natureza tem.  

Inúmeros municípios, aproximadamente 
vinte e dois municípios, tiveram um percalço da 
natureza muito forte. Iconha foi uma cidade 
completamente devastada. Cachoeiro teve a 
maior enchente da sua história, Cachoeiro de 
Itapemirim, um histórico de aproximadamente 
doze metros de água acima do leito. 

Eu concedo um aparte ao deputado 
cachoeirense Hércules da Silveira. 

 
 O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – É sobre 
Cachoeiro mesmo que eu gostaria de falar. 
Agradeço o aparte a V. Ex.ª. 
 Sérgio Bermudes, que foi um colega de 
liceu, filho do professor Aylton Bermudes, que 
foi meu professor de francês, doou um milhão 
de reais para Cachoeiro.  

E Roberto Carlos não fez nada para 
Cachoeiro, até agora. Então, é lamentável que 
Roberto Carlos, que foi meu contemporâneo de 
escola, e que, realmente, nesse momento 
trágico da cidade em que o Rio Itapemirim subiu 
doze metros, destruiu grande parte da cidade, 
infelizmente, Roberto Carlos está devendo 
muito para o povo de Cachoeiro e para o povo 
do Espírito Santo também. 
 Obrigado pelo aparte. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Eu endosso o 
seu aparte. Agradeço ao deputado Doutor 
Hércules da Silveira, o deputado saúde.  
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É impressionante, filho ilustre de 
Cachoeiro, que recebe tantas homenagens do 
estado do Espírito Santo e do município de 
Cachoeiro e, na maioria das homenagens que 
recebe, não se faz sequer presente. E agora 
poderia se fazer presente, porque quantas 
vítimas em Cachoeiro de Itapemirim precisam 
dele.  
 Mas eu continuo o meu pronunciamento 
enaltecendo a atitude, a ação desse governador 
humano, desse homem que tem sensibilidade, 
e, num momento desse, nada melhor do que ser 
governado, deputado Esmeraldo, por um 
homem que tem responsabilidade e 
humanismo. Que tira a gravata, que tira o 
paletó, que coloca um colete, um boné da 
Defesa Civil, e vai a campo conviver com os 
flagelados, sentindo a dor da perda, colocando o 
Governo, organizado que é, à disposição. 
 Ontem, o governador deu números: até 
agora, disponibilizados pelo Governo do Estado 
do Espírito Santo, duzentos e quatorze milhões. 
Duzentos e quatorze milhões! Setenta e dois 
milhões no Fundo Cidades, orientando os 
prefeitos, no dia de ontem, que utilizem esse 
Fundo Cidades para prevenções, para galerias, 
para muro de contenções, para calçamento das 
ruas, fortalecendo a qualidade de vida.  

O governador liberou cem milhões, 

exclusivos para os vinte e dois municípios, para 
repor o que foi perdido, para a construção de 
pontes, para a construção de estradas que 
foram levadas, para construções de casas, 
porque muitos amigos, muitos munícipes 
perderam as suas casas, perderam os seus 
bens.  

Foram disponibilizados cem milhões por 
parte do Governo do Estado e foram 
disponibilizados vinte e cinco milhões do Fundo 
da Defesa Civil. A Defesa Civil do estado do 
Espírito Santo tem um fundo e foram 
disponibilizados vinte e cinco milhões desse 
fundo para acudir as pessoas, para atender as 
pessoas e aos municípios que precisam da mão 
amiga do Governo do Estado, neste momento. 

Isso, nós precisamos ter sensibilidade de 
que o nosso governador, além de ser um 
governador municipalista, que faz com que o 
Governo esteja presente em cada município do 

estado do Espírito Santo, o Governo organizado 
tem condição de dar uma resposta imediata. 

E agradecer, é óbvio, a parceria 
importante do Governo Federal, que 
disponibiliza, ainda não tem o valor, mas que 
recebeu muito bem o governador Renato 
Casagrande em Brasília e estabeleceu uma 
possibilidade de ajudar o estado de Minas 
Gerais, o estado do Espírito Santo e o estado do 
Rio de Janeiro. Ainda não tem indexado o valor 
para cada estado, mas tem a sinalização positiva 
da ajuda do Governo Federal. E mais: a Defesa 
Civil, o Exército, todo o conjunto do Governo 
Federal que se fez presente, ajudando o nosso 
estado, num momento tão necessário de ajuda.  

Aí é preciso reconhecer e agradecer ao 
Governo Renato Casagrande pela sensibilidade 
que tem para conosco. 

Eu quero ainda agradecer ao 
governador, agradecer ao DER, na pessoa do 
Maretto, na pessoa do seu superintendente 
regional, Eduardo, da Superintendência 
Regional Norte e Noroeste, pela recuperação da 
ladeira chegando de Nova Venécia para São 
Mateus, na ES-381. A ladeira da chegada de São 
Mateus, durante duas décadas, era uma ladeira 
irregular que atrapalhava a entrada da cidade 
de São Mateus, tanto para o tráfico de carros, 
quanto para o tráfico dos moradores do bairro 
Ponte, do bairro Santa Terezinha. E em uma 
ação rápida, em uma ação emergente, 
atendendo a população, atendendo a 

Associação de Moradores do Bairro Santa 
Terezinha, o Governo do Estado se faz 
presente, regulariza o calçamento e, ato 
contínuo, coloca uma pavimentação asfáltica, 
e, hoje, está concluindo essa obra, fazendo a 
sinalização horizontal e vertical e ficando 
aquela ladeira como jamais foi vista aquela 
ladeira, da forma que ela está ficando hoje. 
Então, o nosso agradecimento a essa 
reivindicação que foi atendida por parte do 
Governo Renato Casagrande, por parte do DER, 
Maretto e Eduardo. Nosso muito obrigado por 
um atendimento tão solícito, tão urgente como 
foi feito lá naquele bairro, lá na entrada de São 
Mateus.  

O município de São Mateus merece 
muito mais a presença e ajuda do Governo do 
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Estado. O Governo Renato Casagrande está 
totalmente solícito com as demandas de São 
Mateus, mas é óbvio que o município precisa 
estar pronto para receber a ajuda do Governo 
do Estado: as certidões negativas. É preciso 
lembrar que, no primeiro semestre de 2019, o 
Governo Renato Casagrande esteve no 
município participando de uma inauguração de 
creche do município e lá foi assinado um 
convênio de galeria, um convênio de prevenção 
de enchentes, prevenção e conservação da vida 
das pessoas, porque na hora que não tem uma 
galeria bem feita, nós estamos sempre com 
risco de vida. Foi assinado um convênio de mais 
de quinhentos mil reais e até agora esse 
convênio está no papel.  

Então, o Governo do Estado assina o 
convênio com o município, disponibiliza mais de 
quinhentos mil reais para fazer a galeria do 
bairro Universitário, e até agora não vi iniciar 
essa galeria. O Governo do Estado está à 
disposição para assinar o convênio de um 
milhão de reais da galeria do Mercado 
Municipal, da Caixa Econômica Federal, que 
transbordou na semana passada. O Governo 
está à disposição para assinar esse convênio, 
está à disposição para assinar o convênio de 
quase cinco milhões da contenção do Morro do 
Besouro a Cricaré, mas precisa que o município 
tenha a capacidade de receber esse recurso 
apresentando as certidões negativas. É só 
apresentar e, automaticamente, estará 
chegando muito mais recurso ao município de 
São Mateus que tanto precisa de recurso. 

Muito obrigado, deputado Xambinho. 
 

(Registra presença o senhor 
deputado Dr. Rafael Favatto) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – REDE) – Com a palavra o 
deputado Fabrício Gandini. (Pausa) 

Ausente.  
Com a palavra o deputado Hudson Leal. 

(Pausa) 
Declina.  
Com a palavra a deputada Iriny Lopes. 

(Pausa)  
Está de licença.  

Com a palavra a deputada Janete Sá. 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) –  Pela ordem, presidente! Eu gostaria, 
presidente, que, no momento oportuno, fosse 
feito um minuto de silêncio pela morte do 
médico doutor Neckir Edilton Netto. Atuou 
durante muitos anos aqui no estado, tanto na 
capital quanto na sua terra natal, Vargem Alta. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – REDE) – Vamos fazer um minuto 
de silêncio a pedido do deputado Danilo 
Bahiense. (Pausa)  

 
(A Casa presta a homenagem) 

 
  A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Bom dia 
a todos e a todas!  

Quero me solidarizar com o pessoal do 
Sindicato dos Rodoviários e todos os rodoviários 
do nosso estado, e me preocupar, também, com 
essa demanda de vocês que é a garantia dos 
postos de trabalho e a garantia de não 
sobrecarregar o motorista, hoje já muito 
sacrificado com um salário muito aquém de sua 
necessidade, da realidade de trabalho, e que 
agora se vê nessa condição de ter que acumular 
tarefa. Nós entramos, também, com um projeto 
nesse sentido, nós conseguimos passá-lo nesta 
Casa, nós conseguimos torná-lo constitucional, 
mas, infelizmente, ele foi vetado e esta Casa, na 
época, acompanhou o veto que foi alcançado no 
Governo anterior, para nossa tristeza, que 
lutamos muito para que isso não acontecesse. 

Eu que também venho da base do movimento 
sindical e sei o que significa a perda de 
trabalho, de postos de trabalho, e sei o que 
significa o excesso de jornada que gera muitos 
problemas de segurança do trabalho. 

Além do que, a este problema a 
população tem que estar muito atenta, porque 
gera um problema de segurança para a 
população. Se hoje nós já temos um problema 
sério com dois profissionais dentro do 
transporte coletivo, imagine quando tivermos 
um apenas, que não vai poder estar ajudando as 
pessoas idosas a estarem entrando no ônibus, 
que não vai poder estar controlando esse fluxo 
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que existe e que muitas vezes alerta, em tempo 
hábil, um assalto que pode estar acontecendo 
dentro do ônibus. Então, nós vemos isso com 
muita preocupação porque é um problema que 
atenta a relação de trabalho, mas que também 
atenta de forma substancial a segurança das 
pessoas, a segurança dos capixabas que usam o 
transporte coletivo. 

Quero, também, aproveitar este 
momento para falar, mais uma vez, sobre a 
tristeza que nos causa ver a orla de Itaparica e 
de Itapuã ter os seus quiosques, ter os postos de 
trabalho daquelas pessoas que usam daqueles 
estabelecimentos comerciais uma forma do 
sustento de suas famílias, ver aqueles quiosques 
todos do chão por conta da intransigência da 
Justiça Federal, que sequer permitiu discutir a 
possibilidade de que aqueles estabelecimentos 
comerciais ficassem neste período do verão, 
que ainda estamos, mas também não estender 
até o Carnaval, onde o nosso turismo vai ser, de 
certa forma, impactado negativamente, porque 
não haverá, na orla, condições de estar 
oferecendo produtos e banheiros para os 
banhistas que procuram o balneário de Vila 
Velha, um balneário belíssimo que são as praias 
de Itapuã, de Itaparica e Praia das Gaivotas.  

Fica aqui o nosso descontentamento, a 
nossa solidariedade a esses profissionais dos 
estabelecimentos, dos quiosques da orla de Vila 
Velha, e a nossa preocupação também com a 
segurança, porque os quiosques naquela orla 
conferem uma sensação de segurança na 
medida em que, estando abertos, há uma 
inibição de haver assaltos naquela região, onde 
existe uma vulnerabilidade muito grande com 
essa situação que a gente vê apresentada, onde 
a vida das pessoas está sendo derrubada de um 
dia para o outro com a derrubada dos 
quiosques. É muito triste ver uma intransigência 
dessa natureza. Nós tentamos, a todo 
momento, buscar alternativas para que essa 
atividade comercial desse prosseguimento para 
haver uma desmobilização mais adequada, mas 
infelizmente não conseguimos demover a ação 
judicial impetrada pelo Ministério Público 
Federal e a decisão do juiz federal. 

Quero, também, aproveitar para poder 
parabenizar e me solidarizar e agradecer a 

presença do vereador Cleber, presidente da 
Câmara Municipal de Vitória, que se encontra 
aqui conosco, visitando nosso plenário. 
Parabéns, Cleber! Você que é um vereador que 
tem feito um belíssimo trabalho para o nosso 
município de Vitória, nossa capital, que, sem 
sombra de dúvidas, é uma capital muito 
independente do momento político, mas é uma 
capital muito bem administrada. 
 Quero aqui render a minha homenagem 
à administração atual, que tem feito um 

belíssimo trabalho. É inegável. Claro que as 
administrações têm os seus problemas, têm as 
suas dificuldades, mas é um trabalho 
grandioso e bonito e espero que o sucessor - 
espero que o senhor também se encoraje nesse 

desafio -, que ele possa fazer ainda melhor, 
fazer ainda muito mais, porque a nossa capital 
tem destacado o estado do Espírito Santo em 
nível nacional, como uma capital que confere 
uma bela qualidade de vida para as pessoas 
que habitam na cidade de Vitória e no estado 
do Espírito Santo. 
  Então, é isso que eu teria para falar. 
Parece-me que os meninos queriam falar 
alguma coisa, que o pessoal dos rodoviários 
tinha o interesse. Se for possível, deputado 
Xambinho... Se for possível, deputado 
Xambinho, que preside a sessão... Não é o 
deputado Xambinho. Quem está presidindo? 
(Pausa) 
 Deputado Torino, nós estamos com a 

representação do Sindicato dos Rodoviários e 
eles têm a necessidade de dar uma 
palavrinha. Se V. Ex.ª pudesse permitir que, 
pelo menos, eles pudessem fazer uso da 
tribuna por cinco minutos, no máximo, 
gostaria de estar pedindo em favor deles. 
 É uma categoria que está passando por 
uma dificuldade grande. Está aqui 
acompanhando o trabalho. Tem um projeto 
importante que está tramitando nesta Casa. Se 
V. Ex.ª assim permitir, gostaria, já que eu tenho 
ainda cerca de quase quatro minutos, estar 
cedendo um pouco desse espaço para que eles 
pudessem fazer um pronunciamento. Acho 
interessante isso acontecer nesta Casa. 
 Muito obrigada! 
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  O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputada, posso utilizar, então, o 
restante do seu tempo? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Sim, 
pode.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok. 
 Então, queria que vocês escolhessem um 
representante que pudesse vir aqui, à plenária, 
e falar. (Pausa) 
 Ok. Então, tudo bem.  
 Com a palavra, agora, deputado Luciano 
Machado, na fase das Comunicações. 
 Traga, então, o representante. Enquanto 
Luciano Machado vai ter dez minutos também, 
na fase das Comunicações de quarta-feira. São 
dez minutos. 
 Pedido que a deputada Janete fez, que 
um representante viesse aqui, do sindicato, 
então ele pode vir. 
 Enquanto isso, Luciano, fique à vontade. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Não 
vou usar os dez minutos, porque aí sobra o 
tempo para o representante do sindicato usar a 
palavra. 
 Quero cumprimentar o senhor 
presidente, todos os deputados e deputadas, 
servidores da Ales, todos que estão assistindo à 
TV Assembleia. 
 Novamente, tocar nessa questão que 
aflige todo o país, porque, onde os seres 
humanos estão sofrendo, a Nação sofre, o 
mundo sofre. E nós do Espírito Santo, de Minas 
e uma beiradinha do Rio de Janeiro, realmente 
passamos e estamos passando por momentos 
de muita tensão, de muita preocupação, 
porque, afinal de contas, são famílias, são 
pessoas vivendo de maneira muito desumana 
em relação às coisas naturais. Daí o que 
aconteceu pode acontecer novamente daqui a 
um ano, pode acontecer daqui dez ou vinte 
anos. Então, nós temos que estar preparados 
para isso.  
 Eu disse, em Cachoeiro, uma grande e 
dura realidade. As cidades foram construídas de 
um século ou mais para cá, e, na época, talvez, 

quem fez a primeira casa ou a segunda não 
pensou que viraria uma cidade com tanta 
população, tão habitada, que tantas pessoas 
teriam o mesmo pensamento de construir 
naqueles locais. Isso foi só afetando, 
dificultando o trânsito do rio. O rio não tem 
culpa de nada. Deus não castiga ninguém. Os 
nossos atos mesmo é que nos castigam. 
 Então, nós temos que nos adaptar a isso 
e saber que não dá mais para tirar a cidade de 
um lugar e colocar no outro. Não dá mais para 
tirar Dores do Rio Preto da beira do Rio Preto e 
Cachoeiro da beira do Rio Itapemirim. Nós 
temos que saber conviver com isso. 
 Provavelmente, em um país mais 
organizado economicamente, o que possa 
acontecer é o Governo criar programas de 
crédito, para quem tem imóveis nesses locais 
adaptar os imóveis, e isso leva tempo, para que 
possam, realmente, conseguir enfrentar esse 
período de intempéries, de enchentes, com 
menos traumas. 

Tivemos, além das fake news, que 
prejudicaram muito a comunicação, pois 
quando as mentiras se misturam com as 
verdades ninguém sabe mais em quem 
acreditar. Então, tiveram municípios que 
alagaram por causa das fake news. 

Em Cachoeiro o prefeito, quinze horas 
antes, deu sinal amarelo; dez horas antes, sinal 
laranja; seis horas antes, sinal vermelho. E 
muitos não acreditaram porque um dia antes já 
tinha chegado notícia de que tinha rompido 
uma represa. Então, fake news tem que ser um 
negócio combatido com muita veemência, 
porque prejudica as pessoas, prejudica a boa 
comunicação. 

E por falar em represa, esse é mais um 
fato a se analisar muito, quando for liberar para 
a construção de represas. As pessoas ficam 
fragilizadas, susceptíveis a não ter mais 
condição de viver com tranquilidade. Como 
aconteceu com o distrito de Rive, no município 
de Alegre; Pacotuba, distrito de Cachoeiro; 
Coutinho, Cachoeiro; e o município de 
Cachoeiro, que ficam abaixo da represa. Então, 
isso criou uma situação de sofrimento, 
realmente. E, hoje, mais do que nunca, os 
Governos Estadual, Federal e Municipais, 
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precisam pensar muito na questão ambiental, 
na construção de caixa seca, para conter água 
de chuva e colocá-la nos subsolo... A água cai no 
chão e vai descendo para o rio fazendo arruaça, 
e chega ao mar. Dentro do Oceano Atlântico 
tinha porteira, tinha pedaço de casa, tinha para-
choque de carro, porque desceu tudo na 
enchente. Porque o volume da água que cai nas 
propriedades vai direto para os afluentes, para o 
rio, e vai descendo. Então, precisamos 
aproveitar um pouco dessa riqueza, que é a 
água, e colocá-la no subsolo, com programas de 
construção de caixa seca; com construção de 
represas, mas não de represas só para gerar 
energia. Porque quando falamos em gerar 
energia, vemos uma contradição nacional: a 
Aneel, há pouco tempo, anunciando medidas de 
punição, praticamente, para quem produz 
energia fotovoltaica, por exemplo. A pessoa vai 
lá, fazer um projeto que tem sustentabilidade 
ambiental, e a Aneel está querendo taxar, 

sobretaxar as pessoas que investem em uma 
energia saudável, que não coloca a vida das 
pessoas em risco. Então, é uma discussão que 
temos que aprofundar. O estado tem que 
aprofundar. E nós temos que debater, nesta 
Casa, e incentivar a energia fotovoltaica, 
energias saudáveis, energias renováveis. 

Mas quero concluir para dar o tempo 
ao representante do sindicato, porque é 
momento, também, de reflexão e de 
aprendizado, pois isso mostrou que o ser 
humano tem um coração bom. Noventa e 
nove por cento das pessoas são boas. E 
mostrou que temos um governador do Estado 
com uma equipe que soube ser presente, com 
disposição de ficar acordado dia e noite, 
presente, sofrendo junto, e buscando solução. E 
apresentou uma solução imediata. A Assembleia 
Legislativa veio para cá, votou por unanimidade. 
Então, conseguimos alguns aprendizados com as 
dificuldades que as pessoas passam e com toda 
a possibilidade de parceria do Governo para 
diminuir as dificuldades. Vamos tirar esses 
aprendizados para que possamos ser mais feliz, 
com mais responsabilidade com o futuro, com 
mais responsabilidade para com a gente.  

Obrigado.  

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Bom, com o aparte dado pela deputada 
Janete de Sá, chamo, agora, Cleber Lima Pereira, 
diretor do Sindirodoviários. 

Quarta-feira, 10h05min. 
Cleber, sinta-se à vontade. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Presidente, enquanto ele se dirige, 
gostaria de um aparte, por gentileza.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –  Ok, delegado. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Temos sido procurado, presidente, 
diariamente, por pessoas do estado do Espírito 
Santo que estão com grande dificuldade para 
tirar sua carteira de identidade.  

Hoje estamos com um volume 
acumulado de mais de cinquenta e cinco mil 
pessoas que não conseguem ter suas carteiras 
de identidade em virtude da falta de papel-
moeda e da falta da película para colocar em 
cima dos dados. 
 Conclamo o delegado-geral da Polícia 
Civil e o governador do Estado para que 
resolvam a situação o mais rápido possível.  

Inclusive, as pessoas vítimas dessas 
chuvas e que perderam todos os seus 
documentos estão precisando receber seus 
benefícios e não conseguem porque não têm 
a carteira de identidade. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Delegado Darcy Arruda e também... 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Darcy Arruda e o nosso governador 
Renato Casagrande, para que resolvam o mais 
rápido possível, porque muitas pessoas estão 
tendo que ir a Minas Gerais para tirar sua 
carteira de identidade. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Pedido feito, registrado. 
Cleber Lima Pereira, fique à vontade. 

Bom dia para você! 
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O SR. CLEBER LIMA PEREIRA – Bom dia, 
obrigado. 

Quero agradecer, em nome da diretoria 
do Sindirodoviários, a oportunidade que nos foi 
dada pela deputada Janete.  

A gente veio aqui fazer um apelo aos 
deputados sobre um projeto que está nesta 
Casa, um PL, sobre a questão das atribuições do 
motorista, que hoje já sofre uma sobrecarga, 
uma carga pesada de estar dirigindo, arriando 
porta e alguns cadeirantes... São muitas coisas 

hoje que estão acarretando sobrecarga em 
cima do motorista. E, aí, me vem essa agora 
de tirar os cobradores, onde a gente vê que a 
insegurança é muito grande. 

Viemos fazer um apelo aos deputados, 
que nos ajudem, com carinho... Ao Gandini, 
porque está na mão dele esse projeto. Que dê 
uma olhada, com carinho, porque os 
motoristas não estão aguentando mais. Tem 

motorista surtando ao volante, saindo, 
abandonando o volante porque não está 
aguentando mais. E, agora, ser responsável 
por esse veículo e sem ninguém para orientar.  

Como a deputada, aqui, que teve uma 
fala boa, dizendo que com um já é difícil, com 
dois... Então a gente pede a vocês que olhem 
com carinho. O Sindirodoviários está 
empenhado nessa luta, vamos para rua, vamos 
brigar até o fim porque a nossa capital hoje não 
está preparada para andar com um motorista só 
nessa via maluca, que não temos via, corredor 
exclusivo como as outras capitais oferecem. 

A gente veio pedir a vocês com 

transparência, com simplicidade, que nos 
ajudem. Vamos estar nas ruas e vamos ver os 
deputados que realmente estarão nos 
abraçando nesse projeto, nessa ideia, porque 
sabemos que a arrecadação é muito alta para 
querer tirar um profissional do nada. E quero 
dizer outra coisa a vocês deputados: tiram-nos o 
cobrador e nós temos aí um consórcio de vinte 
anos, fizemos contrato. E nesse consórcio está 
planilhado o salário do cobrador. E, aí, tira o 
cobrador e não fala mais nada sobre isso? 
Simplesmente isso.  

Essa é a minha fala. Desculpem-me 
porque estou um pouco nervoso. Não tenho 

costume, mas a gente vai se acostumando 
devagarzinho. 

Quero agradecer, Janete, de coração, 
pelo tempo cedido aqui para o Sindirodoviários. 
Toda a diretoria está ali, a sua presidência... 
Estamos com vocês, valeu? Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Obrigado a você, Cleber Lima Pereira,  
diretor do Sindirodoviários. 

Esse é o momento que nós deputados, 
escolhidos pelo povo, temos que prestar 
atenção na reivindicação que vocês estão 
fazendo. Estamos aqui para ajudar, sempre. 

E por falar em ajudar, antes de chamar o 
próximo orador, queria parabenizar o vice-
prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Jonas 
Nogueira, que em atitude nobre, e muitos têm 
esse potencial de ter uma atitude nobre, alguns 
políticos deixam de usar o carro do seu gabinete 
para usar o carro próprio, deixam de usar o 
telefone que é cedido para o mandato... E o 
Jonas, vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, 
doou o salário dele até o fim do ano, até o fim 
do seu mandato, para as vítimas das enchentes 
do Rio Itapemirim. 

Parabéns Jonas Nogueira, vice-prefeito 
de Cachoeiro Itapemirim, que vai doar dez 
meses de salário às vítimas das enchentes. 

Próximo orador escrito, deputado 
Marcelo Santos. (Pausa) 

Não respondendo, Marcos Garcia. 
(Pausa) 

Não respondendo, Pr. Mansur. (Pausa) 
Não respondendo, Raquel Lessa. (Pausa) 
Não respondendo, Renzo Vasconcelos. 

(Pausa) 
Deputado Sergio Majeski.  
São 10h10min, na metade da semana, 

hoje, quarta-feira. Que Deus abençoe as 
famílias. 

Muito obrigado pela sua audiência. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 
cumprimentos ao deputado, agora, Adilson 
Espindula, que vai presidir a sessão; ao 
deputado Torino; aos demais deputados que 
ainda se encontram no plenário; aos 
funcionários desta Casa; àqueles que nos 
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assistem pela TV Assembleia e aos rodoviários 
que estão hoje aqui na Assembleia. Sejam muito 
bem-vindos. 
 E, com toda a nossa solidariedade, é uma 
vergonha como vai se precarizando o trabalho. 
O trabalho já exaustivo de um motorista e ter 
que fazer o trabalho do cobrador. Já vivemos 
numa situação de desemprego muito grande no 
país, e a função do cobrador, obviamente, 
precisa ser preservada. Não há de se confundir o 
que é a função do motorista e a função de um 
cobrador. Portanto, tem toda a nossa 
solidariedade e esperamos que o projeto que 
tramita aqui seja aprovado e sancionado. 
 Ontem, muito se falou, e eu não estava 
inscrito, sobre a questão do tiroteio que ocorreu 
antes de ontem no centro de Vitória. E que não 
é a primeira vez. As grandes cidades brasileiras, 
a violência, aliás, ela se espalha agora pelas 
pequenas cidades também. 
 E sabemos bem que a violência não se 
combate apenas com mais polícia, isso é 
importante, com certeza, policiamento é 
importante. Mas, nós precisamos, a Política de 
Segurança Pública do Brasil está falida. Por quê? 
Porque toda vez que se fala em segurança 
pública, só se pensa em duas coisas: mais prisão 
e mais polícia.  

Eu não estou dizendo que isso não seja 
necessário, mas se as questões sociais não 
forem resolvidas, tampouco se resolverá o 
problema da violência. 
 Eu moro no Centro de Vitória, moro na 
Cidade Alta. O meu apartamento fica de frente 
para o Morro do Moscoso, da Piedade, da Fonte 
Grande e ainda vejo um pedaço do Morro da 
Capixaba. 
 Toda vez que tem tiroteio ali entre a 
Piedade, a Fonte Grande e o Moscoso, eu ouço 
da minha casa. Aliás, quando o tiroteio 
começou, eu já mandei uma mensagem naquele 
mesmo momento para o secretário de 
Segurança. Porque já se sabe quando começa o 
tiroteio ali. 
 Agora, eu estive recentemente no alto 
do Morro da Piedade e no alto do Morro do 
Moscoso. É uma região abandonada. Por quê? 
Não sobe ninguém lá, porque ali não passa 
ônibus, ali não passa nada, ninguém sabe o que 

acontece lá em cima. A sociedade, essa parte da 
população está alijada de qualquer serviço 
social de qualquer coisa.  
 Eu visitei a casa do avô de um amigo 
meu, que mora lá em cima, e ele diz assim: 
Olha, nem os agentes de saúde estão vindo aqui. 
Então, quando precisam de um medicamento, 
se não tem uma camaradagem do médico, 
alguma coisa do posto de saúde, as pessoas 
ficam sem atendimento nenhum. Quando uma 
pessoa lá em cima adoece, tem que carregar nos 
braços até lá embaixo porque não vai 
ambulância até ali. 
 Agora, existe solução para isso? Pelo 
menos para amenizar existe. Há quantos anos se 
fala, ali na região da Piedade e da Fonte Grande, 
que existe como uma estrada passar por cima e 
dar acesso a quem mora na parte alta, pela 
parte de cima do morro? Podendo, assim, 
chegar ambulância, chegar viatura da polícia 
naquela região, recolhimento de lixo, enfim. 
Quer dizer, solução existe. 
 Enquanto o Estado não se fizer presente, 
e o Estado não se faz presente apenas com a 
polícia, e aí lembrando, boa parte disso é de 
responsabilidade do município, nós não vamos 
resolver. 
 No ano passado, eu fui à festa de São 
Vicente de Paula, a igrejinha católica que tem lá 
no alto da Piedade. Eles fizeram a festa, eu fui, 
foi num domingo. A igreja não tem pátio, o 
almoço teve que ser dentro da igreja porque 
não tem pátio. Você sai da igreja, já está na 
porta da casa de um morador.  

Mas, deputado Enivaldo, ali, uns trinta 
metros depois da igreja, passando por um beco, 
tem um terreno que dá nem metade deste 
plenário. E ali, há muitos anos, os moradores 
dizem que vêm pedindo para, pelo menos, 
acimentar aquilo.  
 Olha, eu não sou bom, eu não sei sobre 
construção, mas olhando aquilo, acho que não 
gasta cinquenta mil para fazer um muro de 
arrimo e fazer só a cimentagem. Eles não 
queriam nem uma quadra, mas, pelo menos, ter 
um espaço para quando os moradores 
quisessem fazer uma reunião, para as crianças 
brincarem ou mesmo quando tivesse uma 
festinha da igreja, por exemplo. 
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Então, são coisas como essa que vão 
dando cidadania à população. Mas essas coisas 
não ocorrem. Então, assim, não adianta achar 
que apenas a polícia vai dar jeito. 

Eu acho que pode ser, todos têm 
defeitos e tal, mas eu acho que o Secretário de 
Segurança do Estado está se esforçando, sim, no 
sentido de amenizar esses problemas que têm 
ocorrido aqui na região. Naquele mesmo 
momento, eu consegui falar com ele, a polícia 
foi agilizada, eu ouvi as sirenes das viaturas 
subindo, mas nós precisamos de ação conjunta 
de Estado e município e ações sociais, para dar 
cidadania a essas pessoas e para o Estado se 
fazer presente, principalmente nas partes altas 
desses morros. 

Eu gostaria, ainda, de aproveitar esse 
tempo, não vai dar tempo de falar tudo que eu 
gostaria, mas nós vivemos essa tragédia das 

chuvas aqui no estado e todo mundo vai 
lembrar que em 2013 nós passamos por isso. 
Quem é um pouco mais velho aí se lembra de 
79, e volta e meia nós temos municípios 
atingidos por cheias. Ou, então, por secas, 

como ocorreu em 2014 e 2015. 
Eu sou professor de geografia. Tem, 

inclusive, ex-alunos meus aqui na Assembleia. 
Então, são questões básicas, por exemplo, 
quando você fala em geografia, um aluno bom 
de ensino médio, ele sabe o que é que tem 
que ser feito nas regiões, por exemplo, por 
onde passam rios e córregos. É fundamental, a 
dragagem de um rio tem que ser feita 
permanentemente; a questão do lixo, que é 

colocada em segundo plano muitas vezes, por 
muitos municípios, é outro problema e a 
construção no leito estendido. 

A construção ou ocupação no leito 
estendido do rio é um gravíssimo problema, 
porque os rios... Quem já estudou um 
pouquinho de geografia, e todo mundo aqui 
talvez se lembre da época que estudou na 
escola, em geografia. O rio tem um leito normal, 
que é mais ou menos a área perene dele, mas 
tem o leito estendido, que é aquela área 
justamente, quando vem uma chuva maior, para 
onde o rio precisa expandir. Isso é normal, 
porque é assim, a natureza é desta forma. 

Mas à medida que o homem ocupa o 
leito expandido dos rios, seja com plantações, 
por exemplo, ou com construções, qualquer 
chuva vai causar algum tipo de dano ou prejuízo 
para alguém. É claro que quando vem um 
volume de chuva muito grande, algum dano vai 
ocorrer. Mas se as pessoas prestassem um 
pouco mais de atenção naquilo que são as 
orientações dos técnicos, dos engenheiros, nós 
poderíamos evitar enormemente isso. 

Eu vejo, muitas vezes, nos municípios, 
que vai se flexibilizando a ocupação dessas 
áreas. Ah, porque não querem... O vereador, o 
prefeito ou não sei quem não quer perder voto 
e aí faz vista grossa para uma construção aqui, e 
para uma ocupação acolá, e para não sei mais o 
que ali; uma ponte mal feita em tal lugar, que 
acaba ajudando a represar o rio, ainda. E aí, 
coisas assim vão ocorrer. 

Então, nós precisamos prestar atenção 
na ciência, num momento em que as pessoas 
tanto desvalorizam a ciência no Brasil, mais do 
que nunca precisamos valorizar a ciência, a 
pesquisa, o estudo e ouvir quem entende. 

Quando um engenheiro ambiental ou 
quando um engenheiro vai ali e fala assim: Olha, 
não pode construir nessa área do rio, a distância 
tem que ser tanta. E as pessoas querem matar: 
Ah, é uma bobagem isso e não sei mais o quê. As 
pessoas estudam e ninguém fala isso por falar, é 
porque as pessoas sabem do que elas estão 
falando. 

Quando vai construir em uma encosta e 
dizem: Olha, não pode construir em encosta, 
porque há risco de deslizamento. Quer dizer, 
quem está dizendo isso estudou 
profundamente, entende de geologia ou 
entende de meteorologia ou entende de 
hidrologia e sabe do que está falando. 

Então, essas questões tem que servir 
para repensar, porque cedo ou tarde, daqui a 
pouco. Olha, já começou a sair no jornal a 
tragédia dessas pessoas. Daqui a um ano ou dois 
anos, foi em Iconha, foi em Alfredo Chaves, foi 
em Iúna, foi em Castelo. Daqui a pouco vai ser 
em outro lugar, porque há tempos atrás foi em 
Santa Leopoldina, foi em Santa Teresa, foi em 
Linhares, foi em Colatina. Daqui a pouco vai ser 
em outro lugar. 
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Se isso não servir de lição para a gente ir 
pensando formas de ocupação, tanto na zona 
rural quanto na zona urbana, tragédias como 
essas vão se repetir, e de agora para adiante 
com uma frequência cada vez maior por causa 
do aquecimento global, principalmente. 

Muito obrigado, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Agora 10h20min, passamos 
ao Grande Expediente. 

Lideranças Partidárias: PT, deputada Iriny 
se encontra licenciada. 

Bloco Parlamentar, representados pelos 
partidos PTB, Pros, PV, PSD, PDT e PP. (Pausa) 

Não se manifestando, DEM. (Pausa) 
Ausente. 
Cidadania. (Pausa) 
Ausente. 
PSB. Com a palavra o ilustre deputado 

Sergio Majeski, por quinze minutos. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Então, 

voltando agora na fase das Lideranças, este ano 
nós estamos falando de muitas coisas, talvez as 
pessoas não prestem tanta atenção naquilo que 
acontece no Congresso Nacional. Sabemos, 
deputado Enivaldo, que é bem mais experiente 
do que eu no mundo político, que grande parte 
daquilo que afeta profundamente a vida dos 
brasileiros é decidido no Congresso Nacional. 
Ainda que tenhamos um sistema federativo no 
Brasil, nosso sistema federativo é altamente 
concentrado, ou seja, o grau de autonomia dos 
Estados brasileiros é muito pequeno quando 
comparado a uma federação como a norte-
americana, por exemplo, onde os Estados têm 
uma autonomia infinitamente maior. Por isso, 
todas as reformas que possam mexer 
profundamente, por exemplo, com a economia, 
com a educação, vêm do Congresso Nacional. 
Elas têm uma influência infinitamente maior do 
que aquilo que muitas vezes criamos nos 
estados ou nos municípios, no país. 

Agora ouvi, hoje pela manhã, que o 
Congresso quer aprovar, algumas pessoas no 
Congresso querem aprovar a reforma tributária 
até abril. Ora, isso seria uma temeridade. Algo 
que nem foi discutido amplamente ainda com 

os Estados, que a reforma tributária seja 
aprovada até abril. Obviamente isso não vai 
ocorrer. Mas me causou espanto, deputado 
Enivaldo, que tem uma proposta do Senado e 
uma proposta da Câmara, e que eles estão 
tentando ali ver se junta tudo e tal, e faz uma 
discussão só, com uma comissão só. Mas que o 
Governo Federal, o Executivo, não vai enviar 
uma proposta, vai enviar apenas sugestões. Ora, 
se temos o sistema federativo que temos no 
Brasil, com um poder muito concentrado na 
União, haveria de ter sim uma proposta vinda 
do Executivo. E infelizmente isso não está 
ocorrendo. 

Agora, junto à proposta da reforma 
tributária, deveria vir a reforma do pacto 
federativo. Porque se a gente não pensar na 
redistribuição dos impostos para Estados e 
Municípios, a reforma tributária, porque os 
pontos que têm sido enaltecidos até agora são 
muito mais no sentido de desburocratizar 
impostos do que efetivamente pensar na 
distribuição melhor desses impostos, reduzindo 
a fatia abocanhada pela União e aumentando a 
dos Estados e Municípios, que hoje são 
responsáveis, principalmente os Municípios, por 
grande parte dos serviços, mas ficam com uma 
fatia muito pequena dos impostos. 

Então, a meu ver, pelo andar da 
carruagem, vamos ter muito mais um remendo 
tributário do que efetivamente uma reforma 
tributária que tenha uma repercussão 
significativa tanto para a vida do contribuinte, 
que é quem paga, quanto para a vida dos 
Estados e Municípios, e principalmente dos 
Municípios. A gente vê agora, por exemplo, 
nessas enchentes aqui no estado, como os 
Municípios dependem maciçamente do Estado e 
da União. Porque eles não têm recurso para 
praticamente nada. Hoje temos grande parte 
dos Municípios no Brasil que depende 
amplamente dos convênios com o Governo 
Federal e Estadual porque a arrecadação 
própria, aquilo que recebem de recursos 
próprios, é muito pequena. 

O Governo Federal também envia para o 
Congresso ou vai enviar, está pensando em 
enviar, uma reforma administrativa que, num 
ano de eleição, todo mundo sabe que tem tudo 
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para não dar em nada, porque a reforma 
administrativa vai mexer diretamente com o 
funcionalismo público e isso de alguma forma 
afeta Estados, Municípios e União. Estando num 
ano de eleição é muito pouco provável que 
passe.  

E, uma coisa que pouco tem se falado e 
pouco tem se discutido, este ano 
obrigatoriamente tem que se aprovar o novo 
Fundeb. O Fundeb, para quem talvez não seja 
muito ligado à educação, é o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação Básica Brasileira. 
É o principal fundo de manutenção da educação 
brasileira. Na verdade, o Fundeb, ao contrário 
do que muita gente imagina, o Fundeb não é do 
dinheiro federal. Ele tem dinheiro federal, mas o 
dinheiro do Fundeb, a maior parte vem dos 
próprios Estados e Municípios.  

Mas, como se forma o Fundeb, de onde 
vem esse dinheiro? É um grupo de impostos dos 
Estados e Municípios de onde esse dinheiro é 
tirado e vira o Fundeb. Não é em cima de todos 
os impostos. Existe uma cadeia de impostos e 
sobre esses impostos, uma parcela tem que ir 
para o Fundeb tanto de Estados e Municípios. 
Para aquilo que se soma dos Municípios, por 
exemplo, o Estado do Espírito Santo, vamos 
imaginar que o dinheiro do Fundeb do Estado 
seja de, sei lá, cem milhões, o Governo Federal 

então acrescenta dez por cento de cem 
milhões a isso, ou seja, o Governo Federal 
acrescenta a menor parte sobre o dinheiro, 
que é o principal fundo mantenedor da 

educação de grande parte dos Municípios e 
também dos Estados brasileiros.  

O Fundeb foi criado no Governo 
Fernando Henrique com o nome de Fundef, que 
era destinado apenas para o ensino 
fundamental. Quando Lula assumiu, o Lula 
transformou o Fundef em Fundeb, ou seja, para 
que o fundo não fosse só para a educação, o 
ensino fundamental, fosse para toda a educação 
básica, porque a educação básica inclui a 
educação infantil, o ensino fundamental e o 
ensino médio. E foi uma boa evolução ter 
colocado isso para toda a educação básica, 
porque o ensino médio, sobretudo, que é o 
nosso grande gargalo na educação brasileira, ele 
tinha ficado de fora.  

O problema: quando ele foi criado, ele 
foi criado para um tempo específico, ou seja, o 
Fundeb termina em 2020. Nós precisamos 
aprovar. Deputado Enivaldo, se o Fundeb não 
for aprovado, os Municípios brasileiros vão ficar 
sem dinheiro para a educação. Uma situação 
que já é caótica pode se tornar ainda mais 
caótica. 

A deputada Dorinha, que é do DEM do 
Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul, ela é a 
relatora de uma proposta conjunta hoje, porque 
nós temos hoje uma proposta também do 
Senado e uma da Câmara dos Deputados. Para 
não atrasar, porque ali nós temos, graças a 
Deus, ainda muitos deputados federais e muitos 
senadores sérios que sabem do risco da gente 
não conseguir aprovar e aumentar esse fundo, 
porque mais do que nunca ele precisa ser 
aumentado. Então, eles já discutiram ano 
passado. Foram realizadas se eu não me engano 
quase trinta audiências públicas em vários 
estados sobre essa questão. Estão caminhando 
agora para o relatório final, que será da 
deputada Dorinha.  

E, então, agora que já está bem 
encaminhado, o Governo Federal diz que vai 
enviar uma medida provisória, porque discorda 
do relatório final.  

Ora, nós vamos começar da estaca 
zero, porque nós não podemos aprovar o 
fundo como medida provisória; tem que ser 
por projeto de lei. E a proposta da deputada 
Dorinha é bem interessante, porque ela amplia 
o percentual que o Governo Federal tem que 
jogar no Fundeb. Então, para o primeiro ano, 

aumentaria para quinze por cento, depois para 
vinte por cento, até no ano de 2040, se eu não 
me engano, esse percentual chega a quarenta 
por cento. Ou seja, se o município, por 
exemplo, deputado Adilson, lá de Santa Maria, 
ele recolhe para o Fundeb, o fundo de Santa 
Maria, por exemplo, tem, sei lá, dez milhões; 
hoje o Governo Federal entra com dez por 
cento. Passaria, até o ano de 2040, a ter que 
entrar com quarenta por cento. Isso parece 
muito, e o Governo Federal não quer, 
obviamente, porque não quer ampliar esse 
investimento para a Educação, mas nada mais 
lógico do que isso!  
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Nós sabemos, não é o caso de Santa 
Maria e talvez o Espírito Santo não seja um caso 
tão grave, mas vários municípios brasileiros, e 
muitos aqui do Espírito Santo, precisam ampliar 
esse recurso, porque eles não têm como ampliar 
sozinhos, eles não têm de onde tirar! Se o 
Governo Federal fica com cerca de sessenta por 
cento dos recursos de tudo aquilo que é 
arrecadado no país, nada mais justo que o 
Governo Federal ampliar substancialmente o 
volume de dinheiro para o Fundeb! Não adianta 
a gente imaginar que nós vamos mudar 
qualquer coisa no país, se nós não mudarmos a 
estrutura educacional brasileira! E eu entendo, 
algumas pessoas defendem: Ah, escola militar, 
escola de tempo integral, escola de não sei o 
quê...  

Nós temos um arcabouço legal que rege 
a educação brasileira que é fenomenal! A 
maioria das pessoas sequer conhece a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira e o que 
ela apregoa como objetivo para a educação. Nós 
temos em andamento o Plano Nacional de 
Educação, os planos estaduais e os planos 
municipais de educação, com metas claras 
daquilo que deveria ser cumprido até o ano de 
2024. Se estados e municípios perseguissem 
efetivamente essas metas, a transformação na 
educação brasileira seria profunda, mas o que 
acontece? Grande parte dos municípios, assim 
como os estados e o Governo Federal estão 
dando de ombros tanto para o plano nacional 
quanto para os planos estaduais e os planos 
municipais de educação. 

Então, a sociedade tem que se envolver 
nisso, porque a educação não atinge só a quem 
tem filho na escola, a educação atinge toda uma 
sociedade! Não adianta, às vezes... As pessoas 
ouvem falar: Educação... Ah, mas eu não tenho 
mais filho na escola! Não interessa! A educação 
afeta todos nós, ela afeta todo mundo! Então, 
todo o desenvolvimento... Não adianta você 
pensar em saúde, educação, segurança, 
desenvolvimento tecnológico, diminuição da 
pobreza, se você não pensar na educação! A 
educação é o grande caminho para reduzir 
drasticamente todos esses problemas de uma 
sociedade, mas isso precisa ser pensado 
seriamente! 

E aí eu sempre faço essa analogia. 
Existem coisas que talvez nós precisemos criar, 
porque ninguém fez ainda, ninguém inventou, 
nunca foi feito; e nós temos que pensar sobre 
isso! Na questão educacional, vários países nos 
indicam claramente qual o caminho, por onde 
temos que trilhar! Não é o caso, deputado 
Enivaldo – o senhor, que já foi prefeito e sabe 
perfeitamente disso – você não pode pegar um 
projeto... Por exemplo, vamos pegar o projeto 
educacional do Japão e vamos instalar no Brasil! 
Isso não funciona! Mas observar o que os 
japoneses fizeram, como eles fizeram! Como os 
coreanos fizeram, como os finlandeses... A 
Finlândia atualmente é o país que está 
revolucionando a sua história através da 
educação. O que eles fizeram? Como foi colocar 
a educação como prioridade em um país? É 
assim! 

É com responsabilidade e priorizando de 
fato! E não há... Porque isso é uma grande 
bobagem, você achar que se faz educação de 
qualidade com pouco dinheiro! Não faz! 
Educação é algo caro, em qualquer país do 
mundo se observa isso, deputado Adilson. Em 
todos os lugares do mundo onde a educação é 
de alta qualidade é porque se investiu muito. Às 
vezes se fala assim: Mas o Brasil investe mais de 
cinco por cento do PIB e tem uma educação 
ruim, o país x investe só três por cento do PIB e 
tem uma educação melhor! Esse cálculo não 
serve, você tem que calcular quanto o país gasta 
por aluno. Aí, sim, você pode fazer o 
comparativo. Qual é o gasto por aluno no país x 
e qual gasto por aluno no país y. Aí, sim, nós 

vamos ter um cálculo concreto!  
É claro que eu concordo que a questão 

da gestão precisa ser revista no Brasil. Há 
muito dinheiro desperdiçado mesmo! Há 
muita coisa que foi criada de que talvez não se 
necessite mais! Agora, hoje, por exemplo, se 
saem dez reais do cofre federal, até ele chegar 
ao distrito de um município, ele virou 
cinquenta centavos. Então, onde esse dinheiro 
vai ficando nesse caminho? Isso tem que ser 
verificado, com certeza, tem que ter 
melhorado! Agora, não existe como não 
pensarmos no aumentar dos investimentos 
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em educação, isso não tem como! Bom, é isso... 
Muito obrigado, deputado Adilson. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Deputado, me permite um 
aparte? 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) - Sim.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Quero parabenizar V. Ex.ª 
por esta fala, por esse profundo conhecimento 
que o senhor tem na área da Educação, por 
muitos anos de luta como professor também. 
Foi até meu professor, excelente professor! 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) - 
Obrigado. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Em sua homenagem vou te 
dar mais dez minutos para o senhor falar, como 
orador inscrito agora. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) - Olha só, 
deputado Adilson, hoje não tem oradores 
inscritos não, porque já foi a lista por ordem 
alfabética. Encerra com as lideranças. 
 

  O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Nobre colega, tem sim. Se o 
senhor quiser fazer o uso da palavra, você tem 
mais dez minutos, por favor. 
 

  O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) - Não, eu 
não quero não. Mas, hoje, a fase da 
Comunicação foi por ordem alfabética, porque 
foi trocada a inversão. Foi. 
 

 O Sr. Doutor Hércules – (MDB) - Majeski, 
não. 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) - Foi.  
 

 O Sr. Doutor Hércules – (MDB)  –  Não, 
Comunicação é uma fase; Oradores Inscritos é 
outra. Então, V. Ex.ª realmente está inscrito 
mais dez minutos. 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Não, 
deputado Hércules, olha só, hoje, quarta-feira é 
por ordem alfabética, e já foi feita. 

 O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – Fase 
das Comunicações. 
 
  O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) - Então, e 
foi feita. 
 
 O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – Já foi 
feita. Então, agora, estamos em Oradores 
Inscritos. 
 
  O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Deputado... 
  

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) - Não, 
mas hoje não tem. 
 
   O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Hoje tem sim, deputado. 

O senhor vai usar os dez minutos que o 
senhor tem? 

 
 O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – Tem, 
Majeski.  Meu professor, é lógico que tem. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - V. Ex.ª estava falando na 
fase das Lideranças. (Pausa) 
 Então, passamos agora para os Oradores 
Inscritos.  

Sergio Majeski declinou.  
Iriny Lopes se encontra licenciada.  
Com a palavra deputado Engenheiro José 

Esmeraldo. (Pausa) 
 Não respondendo, com a palavra o 
ilustre deputado Dr. Rafael Favatto. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) - 
Deputado Adilson. 
 

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

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) - Pela 
ordem! Eu quero pedir desculpa porque, 
realmente, eu confundi, tá! Desculpa. A 
confusão foi minha. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Está desculpado, nobre 
colega deputado.  
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 Rafael Favatto. (Pausa) 
 Não respondendo, deputado Capitão 
Assumção com a palavra. 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) - 
Presidente, enquanto o Capitão Assumção 
caminha para a tribuna, quero fazer um apelo 
aos meus pares, pois a gente tem os nossos 
debates acalorados, isso é muito comum, cada 
um defendendo seu ponto de vista, sua 
verdade, mas que a gente faça isso com 
bastante equilíbrio emocional para que os 
nossos nervos não nos traiam, e acaba o próprio 
Poder ficando mal perante a população.  

Então, é o apelo que eu faço com muita 
sinceridade, e dizendo do apreço e da 
admiração que eu tenho pelo Capitão 
Assumção. Apesar de que quando eu fui 
candidato a prefeito de Vila Velha, em 2008, ele 
era suplente de Neucimar, ele mandava prender 
meu pessoal todo, para ficar preso e não votar 
em mim; só votar em Neucimar. E Neucimar 
ganhou a eleição e ele assumiu a Câmara 
Federal. Fez um bom trabalho na Câmara, não é 
Capitão? Verdade, Capitão? 

 
  O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Eu quero agradecer as 
palavras do deputado Doutor Hércules. Faço das 
palavras dele as minhas, e não é isso que os 
capixabas esperam deste Parlamento. 
 Com a palavra agora o deputado Capitão 
Assumção. 

 
  O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) – 
Obrigado, presidente. 
  Quero primeiramente registrar a grande 
satisfação que eu tenho de estar participando 
deste Parlamento, dessa décima nona 
legislatura, com pessoas importantes, ilustres, 
que estão fazendo com que o nosso estado 
cresça muito como o nosso amigo que acabou 
de falar.  
  Na verdade o Doutor Hércules estava 
brincando, a gente jamais faria um negócio 
deste em campanha. Mas ele de forma bem-
humorada relata um momento importante do 
nosso início na vida política. 

 Quero deixar registrado aqui a presença 
dos nossos amigos do Sindirodoviários. Nós 
estamos juntos nessa luta. Temos também 
projetos voltados para essa área. 
 Hoje, o cidadão é proibido de entrar em 
um ônibus que não tenha o cobrador se ele tiver 
somente dinheiro para pagar a passagem. É isso 
mesmo, né? Então, isso aí atenta contra o art. 
5.º da Constituição Federal. 

Como é que eu - não vou falar de mim, 
não -, mas alguém vem de fora me visitar, visitar 
minha família, não tem esse cartão, vai ter que 
entrar com dinheiro para poder circular dentro 
do ônibus, e não pode porque o Governo do 
Estado está proibindo o cidadão, encurralando o 
cidadão para que adquira o cartão. Mas e se ele 
não quiser? Ele é obrigado? Ele não pode ser 
obrigado. Então nós temos um projeto nessa 
área, que é importante também, que tem a ver 
com a luta dos motoristas, dos cobradores.  

A gente percebe hoje que, por causa da 
sensação de segurança, só por causa da 
sensação de segurança, é que ainda não 
aconteceu uma grande tragédia dentro dos 
coletivos, que contam somente com os 
auspícios de um motorista. Isso aí é atentar 
contra a vida de um trabalhador que está 
tomando conta de outras vidas.  

Imagina só um motorista tendo que 
parar o seu coletivo, descer do coletivo, fazer 
todos aqueles preparos com os mecanismos 
para ter a bordo um cadeirante. Olha o tempo 
que esse veículo, com um monte de 
passageiros, está sem ninguém na direção, e a 
única pessoa que tem habilidade de controlar 
aquele veículo está agora fora do veículo, e 
todos os cidadãos que estão naquele veículo 
vão ficar à mercê da sorte. Então, isso aí é agir 
com falta de segurança.  

Tudo que a gente faz aqui a gente não 
tira da nossa cabeça não, a gente se preocupa 
com o usuário, nós nos preocupamos com os 
trabalhadores, principalmente. E aí eu vejo essa 
reivindicação justa da categoria.  

Eu também conto com a contribuição 
dos demais parlamentares para que possam 
estar recebendo a categoria, ouvindo os seus 
pleitos, as suas justificativas; eles que já foram 
ao meu gabinete, já foram ao gabinete do 
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deputado Vandinho, acredito que a outros 
gabinetes também. Então, são pleitos justos, e 
eu tenho certeza de que os deputados vão 
compreender e vão votar com a categoria.  

Existem coisas que são importantes. Não 
é que os deputados queiram sempre votar com 
o Governo. Tem coisas que não são legais para a 
sociedade, tem coisas que não são legais para o 
trabalhador, e não tem porquê acompanhar em 
tudo a votação do Governo. Então, pautas justas 
são importantes. A gente fala bem assim: Oh! 
Esse aqui eu vou ter que votar com o povo 
capixaba, vou ter que votar com o trabalhador 
capixaba, para enaltecer até mesmo essa 
atividade tão desgastante quanto a dos que 
compõem o Sindirodoviários: os cobradores e os 
motoristas.  

Então, esta é uma mensagem inicial. Eu 
parabenizo a luta de vocês aí, meu irmão. 
Estamos juntos. Podem contar com a gente. 
Tenho certeza de que esta Casa também vai 
estar atendendo aos seus anseios.  

Mas eu tenho que fazer uma reflexão 
aqui, nestes minutos que me restam. Eu ouvi, eu 
não estive presente no café da manhã do 
governador, mas chegou ao meu conhecimento, 
através dos jornais, que estaria vindo para cá 
uma complementação das medidas implantadas 
pelo presidente Jair Messias Bolsonaro.  

Foi graças à reforma que aconteceu lá no 
Congresso Nacional que os policiais militares 
saíram das garras dos Governos Estaduais, isso 
foi importante para nós. Mas chegou ao meu 
conhecimento, e através também de um blog, 
uma notícia que os nove e meio por cento eram 
uma derrota para os policiais militares. Isso 
inclusive foi apregoado pelo governador.  

Se nós observamos no contracheque 
deste mês, já está errado, porque nós 
descontamos onze por cento, mas o Governo 
Federal mandou aplicar a alíquota de nove e 
meio por cento. O que é pior, o Governo 
Estadual está preparando uma legislação para 
ser votada nesta Casa aqui que vai dificultar a 
vida dos bombeiros e policiais, porque ele se 
recusa, no que é interessante para o Governo 
do Estado, ele se recusa a cumprir o que reza o 
Estatuto dos Militares. O que é bom para o 
Espírito Santo ele aproveita, por exemplo, nove 

e meio por cento hoje é para todo mundo, se o 
Governo do Estado quer ajudar, que ele faça 
algo para beneficiar quem está sendo 
prejudicado. O Governo do Estado pode fazer 
isso! 

Em outra circunstância, por exemplo, 
pelo Estatuto dos Militares, quando o policial 
militar e o bombeiro Militar completam trinta 
anos, e nós estamos em cima dos trinta anos e 
não em cima de trinta e cinco anos, nós, 
policiais militares e bombeiros militares, nós 
vamos para reserva ex officio. Ele já quer mudar. 
Ele quer descumprir uma norma federal e isso aí 
a gente já sabe o que pode acontecer. Governo 
Estadual que descumpre a norma federal pode 
acontecer o que com esse governador? Então, 
estou só antecipando o que pode acontecer. 

Então, eu fiquei sabendo, à boca miúda, 
que o governador quer ter uma interpretação 
diferente da lei federal. Não existe uma 
interpretação diferente da lei federal, existe o 
cumpra-se, algo que veio para proteger os 
policiais militares e os bombeiros militares. Ou o 
governador vai querer que eu faça um mini 
flashback da aventura que ele fez desde o 
começo com alguns governadores para tirar os 
policiais militares, para tirar os bombeiros 
militares do Estatuto dos Militares para que nós 
ficássemos reféns de novo das legislações 
estaduais. 

Ele fez esse trabalho aí, mas foi um 
trabalho de Sísifo. A mitologia grega fala quem 
foi Sísifo, um cara que foi condenado a 
empurrar uma pedra numa região 
circunferencial que fala de um trabalho que não 
produz resultado nenhum. O trabalho do 
governador foi inócuo na tentativa vã de colocar 
os policiais militares de novo debaixo do jugo do 
governador. Foi infrutífero! Mesmo assim, 
através de alguns parlamentares federais - e 
aqui não quero mencionar nome de ninguém, 
que a base sabe quem são -, eles tentaram 
colocar umas pequenas amarras para que a 
gente ainda pudesse ficar debaixo do jugo do 
Governo Estadual.  

Isso não aconteceu, hoje não se fala mais 
em previdência para os militares. Nós estamos 
num sistema de proteção social, mas, mesmo 
assim, o Governo ainda quer interpretar a lei 
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que beneficia, ampara, melhor dizendo, todos 
os militares do Brasil inteiro do modo dele. 
Então, há um zelo precioso para que a gente 
aqui não possa votar algo que possa gerar uma 
intervenção federal no Estado do Espírito Santo. 

Então, nós só fazemos esse apelo, senhor 
presidente, para encerrar, para que o 
governador cumpra o que está no Estatuto dos 
Militares e naquilo realmente que for 
prejudicar, se ele acha que vai prejudicar ou se 
realmente venha a prejudicar somente na 
questão da alíquota, ele possa trazer uma 
legislação para esta Casa para amparar aqueles 
que possam ter perdido momentaneamente.  

Muito obrigado, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Agora 10h49min.  
Com a palavra o ilustre deputado Doutor 

Hércules, futuro prefeito de Vila Velha. 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) – 
Senhor presidente, ilustre deputado Adilson 
Espindula, lá da terra dos pomeranos, a terra 
mandou um deputado muito eficiente, 
combativo, trabalhador, então, não só de Santa 
Maria de Jetibá, mas o povo pomerano e o povo 
do estado estão muito bem representados por 
V. Ex.ª. Quero registrar aqui a presença de dois 
deputados no plenário: deputado Capitão 
Assumção e deputado Enivaldo dos Anjos.  
 São dez e cinquenta.  
 Eu não sou muito favorável à inversão 
dos trabalhos da Assembleia, porque, 
realmente, muita gente pede a inversão, vai 
embora e muitos fazendo campanha para 
prefeito. É uma forma legítima também de fazer 
isso, mas, na verdade, como sempre, eu tenho 
sido o primeiro a chegar e o último a sair. Isso 
não é nenhuma virtude, isso é minha obrigação. 
Então, na verdade, eu fico triste quando, 
embora nós falemos para o estado inteiro na TV 
Assembleia, mas aqui, para o plenário, quatro 
deputados. Realmente, é muito triste. 
 Eu quero voltar a falar aquilo que eu falei 
mais cedo, muito rapidamente, enquanto o 
deputado Freitas estava falando, sobre 
Cachoeiro, e lamentar, mais uma vez, a 

ausência, a omissão de Roberto Carlos, neste 
momento tão triste para nossa terra. 
 Roberto Carlos foi meu contemporâneo 
de escola. Conheço muito bem a família dele 
também, dona Laura e Robertino, o pai dele. 
Infelizmente, ele virou as costas para Cachoeiro. 
 Um bom exemplo deu o doutor Sérgio 
Bermudes, filho do professor Aylton Bermudes, 
que foi meu professor de Francês, no Liceu: 
doou um milhão, do bolso dele, para as vítimas 
lá da enchente de Cachoeiro. Roberto Carlos, 
você está devendo muito à sua terra. 
 De qualquer forma, nós íamos lançar um 
livro no dia 13 de dezembro, em Cachoeiro. Esse 
livro, quem escreveu foi Maciel de Aguiar, 
cinquenta anos, mais ou menos, de atividade de 
Roberto Carlos. Tem muito mais de cinquenta, 
mas os últimos cinquenta anos. Esse livro se 
chama As canções que você fez para mim. Ia ser 
lançado no dia 13 de dezembro, aí o Roberto 
Carlos pediu para não ser lançado no dia 13 de 
dezembro. No dia 13 de dezembro, para nós 
que somos católicos, é Dia de Santa Luzia, 
protetora dos olhos. E o Segundinho nasceu 
com catarata congênita, o Roberto Carlos II. Ele 
foi operado, e, por muito tempo, passou a 
enxergar, e depois ele voltou a ser cego 
novamente. Hoje, ele toca numa banda; ele é 
baterista. 
 Então, não foi lançado no dia 13 de 
dezembro, ficou para o dia 10 de janeiro. Até o 
governador tinha colocado na agenda dele, 
porque ele iria também. Mas aí o Padre Evaldo, 
da Santa Casa – esse livro vai ser lançado, vai ser 
vendido em benefício à Santa Casa de 
Cachoeiro, que está em muita dificuldade –, 
pediu para não lançar em janeiro, porque, em 
janeiro, todo mundo sai de Cachoeiro e vai para 
as praias, Marataízes, Iriri, Guarapari. Cachoeiro 
é muito vazio no verão, todo mundo corre do 
calor. 
 Conversando com o Maciel e com o 
Padre Evaldo também, eu vou procurar o Dom 
Dario também, que é o arcebispo que ficou em 
Cachoeiro por muitos anos, para ver se a gente 
lança o livro no dia do aniversário de Roberto 
Carlos. Vamos ver se ele se lembra mais de 
Cachoeiro! O aniversário dele é dia 19 de abril. 
Ele nasceu em 19 de abril de 1941. 
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 Então, esse livro é um estojo que é para 
fazer um presente para as autoridades. É um 
livro que não é barato, mas é um livro muito 
bom, que é uma lembrança para ficar, 
realmente, na história. 
 Então, é o registro que eu queria fazer 
hoje com relação à Cachoeiro: naturalmente, 
esse lamento pela omissão de Roberto Carlos. 
 Mas eu venho também à tribuna... Dê 
um take, cinegrafista, por gentileza, aqui; quero 
mostrar esta foto aqui. Esta foto é de dona Ylza 
Bianco. Dona Ylza Bianco é uma mulher 
elegante, bonita, já falecida. Ela é esposa do 
Afonso Bianco, é o casal que fundou, que 
começou, há cinquenta anos, o Hospital Santa 
Rita. 

O deputado José Esmeraldo está 
presente agora também. 

Então, nós faremos, combinamos com o 
presidente, uma sessão aqui em homenagem 
aos cinquenta anos do Hospital Santa Rita, e nós 
criamos aqui, no ano passado, a Comenda Ylza 
Bianco para homenagear todas as pessoas que 
desenvolvem o trabalho no terceiro setor. O 
terceiro setor são as entidades filantrópicas, 
entidades sem fins lucrativo, tipo Apae, 
Pestalozzi, Acacci, Afecc, enfim, várias entidades 
sem fins lucrativos que desenvolvem esse 
trabalho, muitos voluntários, no terceiro setor, 
que quase não se falou aqui no terceiro setor 
durante o tempo que eu estou aqui. Felizmente, 
lembrando disso, eu criei, desculpa eu falar na 
primeira pessoa, mas eu criei a frente 
parlamentar do terceiro setor, que ajuda o 
poder público a fazer muita coisa.  

Olha quantos voluntários, vamos ver se o 
exemplo da Afecc. A Afecc, aqui no Hospital 
Santa Rita, é um trabalho maravilhoso. Olha a 
Acacci aqui, que combate o câncer infanto-
juvenil; olha a Amaes, com a Pollyana 
Paraguassú e a sua equipe também ali com os 
autistas, na Fernando Ferrari, fazendo um 
trabalho maravilhoso; olha as Apaes, a 
Federação das Apaes, presidida pelo Gaburro. 
Então, na verdade, a gente quer homenagear 
com essa comenda, e o presidente já mandou 
confeccionar com a máxima urgência, e, em 
março, o hospital estará fazendo cinquenta anos 
e vamos fazer uma festa muito bonita aqui na 

Assembleia e também lá na sede do Hospital 
Santa Rita. 

Eu não posso deixar de registrar, quando 
se fala em Hospital Santa Rita, o trabalho do ex-
vereador, foi vereador três vezes aqui em 
Vitória, Marinho Delmaestro. O Marinho andava 
no carrinho dele e, em cima, o letreiro luminoso 
com uma campanha contra o tabagismo, que 
nós fazemos aqui também. Todo ano, eu trago 
aqui uma bonequinha que se chama Altina e 
boto a bonequinha para fumar aqui, e com um 
cigarro só todo mundo fica incomodado aqui 
dentro. A Altina é a fusão de alcatrão com 
nicotina, que faz muito mal a todos nós. Tem o 
fumante ativo e tem o fumante passivo, aquele 
que está do lado e que não tem nada com a 
história, mas que está inalando a fumaça. 
Especialmente grávida, eu sou obstetra, faço 
pré-natal, e tenho me deparado com muita 
paciente fumante. Isso aí, ela está matando o 
seu filho, deixando já a criança, antes de nascer, 
com dependência à nicotina e ao alcatrão. 

Então, esse é o registro que quero fazer, 
nesta manhã de quarta-feira, dia 5. Mais uma 
vez, o deputado José Esmeraldo está aqui 
também. Falei dos quatro. Agora, nós temos 
cinco. Muito obrigado, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Com a palavra o ilustre 
deputado Enivaldo dos Anjos, esse grande 
parlamentar, que eu já parabenizo, que eu 
tenho um grande apreço e que fez um trabalho 
extraordinário enquanto esteve como líder do 
Governo aqui nesta Casa. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, agradeço as suas palavras.  
Senhores e senhoras deputadas, diante 

deste plenário lotado dos senhores 
parlamentares, eu gostaria de me manifestar, 
hoje, sobre um pronunciamento do presidente 
da República que preocupa muitos estados 
brasileiros. Esse pronunciamento, como dizia o 
deputado Sergio Majeski aqui, nós estamos às 
vésperas de uma reforma tributária, que, pelo 
que parece, vai ser feita na correria, correndo o 
risco de não satisfazer aos interesses públicos 
do País, já que a história nos conduziu a uma 
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concentração de receita nas mãos do Governo 
Federal e deixando os estados com as 
responsabilidades de saúde, educação e 
segurança, e sem recurso para tanto. 

A manifestação do senhor presidente da 
República é de que ele vai dar um novo prejuízo 
aos estados brasileiros querendo baixar o ICMS 
da cervejinha – segundo ele. Nós temos que 
ponderar que embora o presidente da República 
cometa alguns acertos, nesse ponto há um 
exagero da sua proposta, além de ser uma 
proposta que não pode ser séria. Por que o 
presidente da República está preocupado com a 
cervejinha? Não seria mais interessante ele se 
preocupar em fazer um estudo para baixar o 
ICMS do gás de cozinha, aquele de treze quilos, 
que fica lá na favela, que fica lá no alto do 
morro, que as pessoas que compram o gás treze 
quilos são os pobres? Não seria importante se 
preocupar em baixar o ICMS da energia rural, 
para viabilizar a condição da irrigação, fazendo 
uma compensação para os estados? Por que 
não baixar o juro da agricultura? Aquele 
dinheiro que o proprietário apanha no banco 
para poder plantar; vem a cheia, vem o sol, 
destrói tudo e ele fica com a dívida no banco e 
com a faca do pescoço. Por que o presidente 
não preocupou com isso, em baixar esse juro?  

Porque isso é obrigação do Estado, botar 
dinheiro na produção, como bota no cerrado – 
ou todo mundo acha que aquela plantação de 
soja que hoje está salvando o Brasil na 
economia é só dinheiro do produtor? Ali tem 
dinheiro do Estado. E eles, porque têm força 
política e financeira, têm lobby no Congresso 
para prorrogar as suas dívidas, serem 
beneficiados. O pequeno produtor não tem nem 
mais, hoje, os sindicatos para defendê-los 
porque o presidente da República cortou o 
imposto sindical e com isso destruiu toda a 
capacidade sindical de representar os 
produtores.  

Por que o Governo, o presidente da 
República, não baixa o ICMS do remédio de 
marca? Porque nós temos remédios genéricos e 
similares que são baratos e o Governo Federal 
nem cobra ICMS deles. Mas, tem o remédio de 
marca, aquele remédio que quando o pobre vai 
para fila do hospital ele fica sem tomar porque o 

laboratório cobra o preço que quer – e são tudo 
remédios caros. Vê se uma pessoa simples, um 
trabalhador rural, pode botar colírio no olho? 
Não pode. Qualquer colírio para catarata, 
qualquer tipo de doença, custa mais de 
trezentos, quatrocentos reais. Como é que o 
trabalhador rural, que vive do sol, da agricultura 
– lembra bem aqui o deputado Doutor Hércules, 
que é médico –, como é que ele pode passar 
filtro solar para evitar dele ir para o hospital 
depois tratar de câncer e dar despesa para o 
Estado? Por que isso não é isento? Por que não 
tem uma linha de produção de filtro solar para o 
agricultor? Então, eu não entendo. 

Eu não sei nem, deputado José 
Esmeraldo, como que os evangélicos, que 
apoiam o presidente da República, estão se 
sentindo diante dessa vontade do presidente 
em baixar o imposto da cerveja. Olha! Se for 
para poder fazer campanha, é muito melhor 
baixar o ICMS do gás, baixar o ICMS de coisas 
que vão atingir a população. Agora, baixar de 
cerveja? Cerveja e cigarro têm que custar caro. 
Têm que custar caro porque isso faz mal à saúde 
e quem quer tomar esse tipo de bebida tem que 
se dispor a conseguir dinheiro, porque isso é 
uma alternativa. A pessoa toma ou não toma. 
Remédio não tem jeito, se não tomar, morre; 
comida se não comer, morre. 
 Então, é com isso que tem que se 
preocupar o nosso presidente da República e 
não tirar dos estados os poucos recursos que os 
estados têm de ICMS em áreas em que deveria 
ser aumentado, sem contar a sonegação da 
indústria de cerveja, um absurdo desse país. As 
cervejarias brasileiras não pagam nem dez por 
cento do ICMS devido aos estados. Vivem de 
trambicagem. 
 Recentemente, todo mundo viu que uma 
das trambicagens é colocar produtos que não 
são adequados à saúde pública e conseguir 
matar pessoas pela irresponsabilidade de ter 
colocado aquilo que faz com que a cerveja possa 
entrar em circulação imediatamente à 
produção. Isso é feito à base de produto 
químico, porque tem que ter uma maturação. 
Como a empresa é pequena e não é fiscalizada, 
não faz a maturação e joga aquilo na praça para 
vender. Para fazer isso, ela tem que entupir de 
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produto químico e acabaram botando um 
produto químico que entra em conflito com a 
saúde ao ponto de matar a pessoa em poucos 
dias. 
  Todo produto consumido pela 
população tem produto químico tolerável. Está 
igual à água do Rio de Janeiro. Nós já podíamos 
até estar sendo alertados para o que está 
acontecendo Rio de Janeiro. Tenho, inclusive, 
uma lei aprovada no primeiro mandato de 
deputado, obrigando a Cesan a fornecer laudo, 
através da Ufes, da Universidade Federal, de 
qualidade da água. Essa lei nunca foi cumprida e 
a Cesan nunca deu satisfação a ninguém disso. 
Nós também não sabemos nem se a gente está 
bebendo água fora do limite exigido pela saúde 
pública. 
 Essas questões precisam ser levadas 
mais a sério no Brasil, com relação aos direitos 
do consumidor, e os órgãos de fiscalização, 
realmente, fiscalizarem, porque é para isso que 
existem. Isso é igual corregedoria. Tem 
Corregedoria da Polícia Civil, tem Corregedoria 
da Polícia Militar, tem Corregedoria do 
Ministério Público, tem Corregedoria do 
Tribunal de Justiça, mas elas não funcionam, 
porque tem promotor no estado que nomeia na 
prefeitura, que fica bêbado na rua, de noite, de 
madrugada, quebrando o pau. Tem polícia que 
compra em um lugar e não paga e ainda quer 
bater no dono da venda. As corregedorias são 
acionadas e o que elas fazem? Elas protegem. 
 Agora, recentemente, vimos o que dá de 
violência. Um policial, um sargento, foi 
abastecer e não gostou porque o frentista pediu 
para ele descer da moto, para proteger a 
própria integridade física dele. Ele deu um tapa 
na cara do frentista. Quando ele percebeu que o 
frentista ia dar uma capacetada na cabeça, ele 
sacou da arma. O que a Polícia disse? A Polícia 
disse que o tirou de serviço, para poder dar uma 
satisfação à imprensa. 
 Então, quer dizer, não tem ninguém que 
quer levar as coisas a sério. Todo mundo quer 
fazer média. O sujeito não tem coragem de 
tomar providência nas coisas. Tem Tribunal de 
Justiça, tem Corregedoria que não tem coragem 
de pegar o juiz. Se bem que, recentemente, o 
Tribunal até botou dois juízes para fora. Foi o 

desembargador Samuel Brasil, que era o 
corregedor, mas tem mais de cem anos para 
fazer isso. Agora, a gente sabe que tem juiz no 
interior que dá uma de delegado, que faz os 
maiores absurdos e ninguém toma providência. 
Não sei para que proteger gente errada. 
  Manifestei-me hoje, nesse sentido, para 
ser contrário a essa medida que está sendo 
proposta pelo presidente da República, porque 
ela vem sangrar os cofres do Estado. Ela vem 
prejudicar mais os estados brasileiros, tirando 
uma receita que devia ser aumentada, e não 
diminuído o preço de bebida e de cigarro. Eu 
espero ouvir uma manifestação, quem sabe, 
através das redes sociais, das igrejas, contra 
essa medida de baratear e tirar imposto dos 
estados para beneficiar bebida alcoólica, e não 
para beneficiar gás de cozinha, para beneficiar 
juros de trabalhador rural, para beneficiar, 
realmente, a classe pobre, que esses é que 
precisam ter redução de impostos, e não quem 
toma cerveja na beira da praia, porque quem faz 
isso tem condições de pagar.  

Bebida e cigarro têm que ser taxados 
alto, para poder diminuir o índice de 
atendimento na rede pública. Porque nós 
temos, hoje, quase oitenta por cento dos 
acidentes de trânsito causados pelo uso de 
bebida ao volante. Então, nós temos é que 
aumentar, é que fiscalizar, é que proibir, e não 
facilitar, como se fosse uma brincadeira: Vou 
diminuir ICMS da cervejinha ali, dos meus 
amigos. Isso não é assim! Isso não é governar! 
Governar é coisa séria! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Com a palavra, o ilustre 
deputado Engenheiro José Esmeraldo, esse 
deputado que é um verdadeiro sacerdócio do 
povo capixaba, que se dedica tempo integral às 
causas do nosso povo.   

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

(MDB) – Senhor presidente, queria agradecer a 
fala de V. Ex.ª. V. Ex.ª está aí interinamente 
respondendo pela presidência. Mas V. Ex.ª é um 
brilhante deputado! Sempre digo isso e tenho 
certeza de que todo o seu município e todos os 
municípios, principalmente do trabalhador, eles 
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têm V. Ex.ª aqui, neste plenário, como um dos 
grandes deputados que levam o progresso para 
aquelas pessoas que, na maioria das vezes, são 
esquecidas, haja vista o projeto que V. Ex.ª 
aprovou. Eu tenho cinco mandatos, mas um dos 
melhores projetos que eu vi aqui foi o do nosso 
deputado que representa muito bem os 
municípios do estado do Espírito Santo, 
principalmente o município de V. Ex.ª, que é 
Santa Maria de Jetibá, e adjacências, essa é que 
é a verdade: nosso querido deputado Adilson 
Espindula.  

Mas eu quero aqui, agora, senhor 
presidente, senhores deputados, parabenizar o 
Doutor Hércules. Como sempre ali raciocinando, 
acredito, lá na região de Vila Velha. E saudar 
também, aqui, o nosso brilhante líder, é o líder 
terno desta Casa: nosso querido amigo Enivaldo 
Euzébio dos Anjos. 

Senhor presidente, eu tenho feito 
algumas viagens no interior do estado e tenho 
sido abordado por pessoas simples, pessoas 
humildes. As informações que tenho trazido 
dessas pessoas é com relação a uma situação 
muito difícil que é a retirada das comarcas de 
regiões como distrito de Itaici, distrito de 
Guaribu. Então, vieram me fazer esse pedido. É 
inadmissível que as comarcas e municípios que 
já não tem nada...! Eu estou me referindo a 
Itaici, a Guaribu e vários outros distritos de 
vários municípios do estado do Espírito Santo. O 
que eu tenho observado é que ali não tem nada 
que possa melhorar a vida dessas pessoas. Se 
você tira a comarca, vai ficar mais difícil ainda, 
vai ficar mais difícil!  

Então eu quero fazer um apelo ao 
brilhante presidente, que é um homem de bem, 
um homem probo, um homem que realmente 
faz um trabalho brilhante como presidente do 
Tribunal: que não junte por resolução uma 
comarca com a outra! Porque esse povo já é um 
povo pobre, um povo humilde, um povo que 
tem dificuldade de se deslocar porque são 
trabalhadores rurais. Então é inadmissível que 
venha acontecer mais essa dificuldade para 
esses trabalhadores. 

Isso não é só em Itaici, Guaribu, Piaçu, 
não. Isso é praticamente em todo o estado do 
Espírito Santo. Querem juntar uma comarca 

com a outra, ou duas ou três comarcas. Isso vai 
realmente trazer dificuldade para aqueles 
municípios, para aqueles distritos que na 
verdade já não têm nada, a não ser uma forma 
de poder chegar e poder ali levar as suas 
demandas. 

Então eu quero fazer esse apelo, como já 
foi feito aqui também pelo deputado Enivaldo 
dos Anjos, que fez um discurso aqui. Ele é uma 
pessoa que conhece bem, ele é da área. Quero 
me solidarizar com o discurso do Enivaldo e sou 
favorável que não seja retirado, que não junte 
através de resolução, porque para eliminar tem 
que ser através de lei e se vier para o Plenário 
da Assembleia, eu acho difícil passar. Essa é a 
verdade! Porque ninguém quer prejudicar o 
pessoal do interior.  

Chegam essas enchentes! Nós vimos aí 
enchentes terríveis. O povo ainda está se 
recuperando e vai demorar muito tempo para 
poder se recuperar porque perderam tudo. Nós 
estamos vendo a situação de Iconha, uma 
situação difícil, e de vários municípios do estado 
do Espírito Santo, principalmente a região do 
Caparaó. 

Por isso eu tomo a liberdade aqui 
também de fazer um apelo. Inclusive estivemos 
com o governador Renato Casagrande que está 
tomando providência, levantou a autoestima 
porque o governador estava junto em todos os 
momentos difíceis, porque geralmente 
governador gosta muito de viajar, governador 
gosta muito de ficar longe. Não aconteceu isso 
com o Renato. Renato foi um cara que foi para 
cima, e tem que ir para cima mesmo, porque, na 
hora que quer voto, vai lá pedir os votos. Ele 
realmente fez a parte dele brilhante, vi Renato 
até trabalhando junto com operários, não 
porque ele estava fazendo demagogia, não. 
Renato é da região de Castelo, a família dele 
eram pessoas que trabalhavam na roça e ele 
também. Então a gente fica feliz quando a gente 
vê o procedimento de um governo como esse.  

Quero me reportar também à bebida. 
Quem pode dizer que a cerveja não é uma 
droga? Tem alguma droga pior que a cerveja? A 
cocaína é droga, a maconha é droga. Só tem 
que, a maconha e a cocaína se venderem, vão 
ser preso, e tem que ser preso mesmo. 
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Agora nós vimos aí as cervejas. A 
televisão, os donos dos canais de televisão 
ganham milhões e milhões de reais através de 
propaganda, mas como tem dinheiro no bolso 
deles, aí fica tudo tranquilo. Mas não tem uma 
droga pior do que a cerveja. 

Hoje a gente vê as crianças já nascerem 
com uma garrafa de cerveja na mão, ali com 
uma garrafinha de cerveja na mão, ou seja, ali já 
é um pontapé para ser um ébrio, um futuro 
bêbado. Essa é que é verdade! Então acho que 
deveria taxar, mas taxar com força.  

Cigarro, que mata, que dá câncer, 
também a mesma coisa, para evitar que esse 
pessoal compre o cigarro e compre a cerveja. 
Infelizmente é o que nós vemos.  

A televisão, o que acontece na televisão? 
A violência na televisão, das novelas de 
televisão, será que ninguém está vendo isso, 
não? Mas não pode porque a televisão pode 
fazer o que ela quer. 
 A gente vê um desastre. As crianças 
nascem vendo aquela violência, o pai matando a 
mãe. Agora mesmo nós vimos aí um casal de 
namoradas, casal de namoradas. Mataram o pai, 
mataram a mãe e mataram um rapazinho de 
dezesseis anos, que chegou a fazer xixi nas 
calças antes de morrer. Antes de morrer! E 
continua a violência. A televisão mostrando 
tudo quanto é coisa ruim para poder o quê? 
Para poder ter audiência. Audiência. Audiência 
leva a televisão a coisas que jamais deveriam 
acontecer. 
 E o povo está vendo, está olhando. 
Ninguém faz nada. Agora estamos vendo esse 
tal de Bolsonaro - que eu votei nele, mas já me 
arrependi de ter votado nesse indivíduo, essa é 
que é a verdade. O cara está querendo, agora, 
diminuir o ICMS da cerveja para poder ficar 
mais... Poxa, rapaz, vai trabalhar. É brincadeira, 
é brincadeira! O que tem que ser feito é aquilo 
que mais importante. O que é mais importante 
para a população pobre? O que é mais 
importante é a botija de gás, porque sem o gás 
eles não vão conseguir fazer a comida. E que é 
pouquinha, a comida do pobre é muito pouca, 
porque eles não têm condições. Todo mundo 
desempregado! Essa é que é a verdade, essa 
que é a realidade. 

 E, lamentavelmente, o que a gente vê é 
isso aí.  
 Então, quero aqui agradecer, nesta 
quarta-feira; quero saudar também o nosso 
vereador de Ibatiba, que sempre está conosco 
aqui. Quero saudar V. S.ª, Vanito, que tem feito 
um belo trabalho em Ibatiba. E tenho certeza 
que, em função do seu trabalho feito, 
principalmente na área de saúde, a população 
de Ibatiba vai reconhecer que você pode e deve, 
com certeza, dar continuidade a esse brilhante 
trabalho. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Antes de encerrarmos esta 
sessão, faço um apelo ao Governo do Estado, 
que tanto tem se empenhado para auxiliar as 
pessoas dos municípios afetados pelas chuvas. 
 Muito nobre o pacote de medidas 
enviado a esta Casa de Leis, o qual já 
aprovamos, mas penso que podemos avançar 
ainda mais. Por isso, fizemos duas indicações ao 
nosso governador para que, dentro das 
possibilidades, busque o melhor caminho para 
que sejam implementadas.  
 Trata-se da Indicação n.º 162/2020, para 
a possibilidade de isenção ou redução de 
alíquota ou base de cálculo do ICMS, Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual, 
Intermunicipal e de Comunicação, ainda que 
parcial ou de forma progressiva, por tempo 
determinado, aos produtos de insumo e 
materiais destinados à agricultura, visando 
amparar os agricultores, considerando suas 
situações de calamidade já declaradas. 
 A outra, Indicação n.º 160/2020, para a 
possibilidade de isenção ou redução da alíquota 
do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores, ainda que parcial ou de forma 
progressiva e por tempo determinado, visando 
amparar os municípios atingidos pelas chuvas, 
considerando suas situações de calamidade já 
declaradas. 
 A aplicação das referidas medidas de 
isenção ou de redução do IPVA e do ICMS, 
nesses casos específicos, será de grande 
importância naquelas regiões, uma vez que 
busca restabelecer e fortalecer a economia e a 
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agricultura local, que vêm passando por muitas 
dificuldades. 
 Assim sendo, conclamo a sensibilidade do 
nosso Governo, pois tais medidas possuem 
relevância socioeconômica, visando trazer um 
alívio econômico e tributário aos cidadãos das 
regiões atingidas, que estão vivendo por 
incontáveis perdas de seus bens nos seios de suas 
famílias. Meu muito obrigado! 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão. Antes, porém, convoco as 
senhoras e os senhores deputados para a próxima, 
que será ordinária, na próxima segunda-feira, dia 
10 de fevereiro de 2020, às 15h, para qual 
designo:  

 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer.  
 

ORDEM DO DIA: 
A mesma pauta da presente sessão, e 

mais, discussão única nos termos do artigo 66, do 
§ 6.º da Constituição Estadual, do veto total 
aposto ao Projeto de Lei de n.º 857/2019. 

 

Nosso muito obrigado a todos os nossos 
servidores desse Poder Legislativo Estadual; nosso 
muito obrigado pela audiência de todos através da 
TV Assembleia. 

Está encerrada a presente sessão. 
 

(Comunicamos que a pauta da 
próxima sessão ordinária é a 
seguinte: discussão única, nos 
termos do art. 66, § 6.º, da 
Constituição Estadual, do 
veto parcial aposto ao Projeto de 
Lei n.º 857/2019; discussão única, 
em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei n.os 
987/2019 e 485/2019; discussão, 
se houver recurso, na forma do 
artigo 277, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, dos Projetos 
de Lei n.os 271/2019, 317/2019, 
431/2019, 523/2019, 533/2019, 
600/2019, 604/2019, 630/2019, 
636/2019, 641/2019, 658/2019, 
669/2019, 737/2019, 746/2019, 
800/2019, 817/2019 e 920/2019; 
discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 42/2019; 

discussão especial, em 3.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
06/2019, 544/2019, 611/2019, 
615/2019, 660/2019, 661/2019, 
656/2019, 659/2019, 672/2019, 
673/2019, 677/2019, 678/2019, 
680/2019, 688/2019, 694/2019, 
709/2019, 714/2019, 720/2019, 
725/2019, 728/2019, 729/2019, 
740/2019, 742/2019, 745/2019, 
748/2019, 760/2019, 762/2019, 
765/2019, 766/2019, 773/2019, 
774/2019, 775/2019, 781/2019, 
784/2019, 785/2019, 805/2019, 
809/2019, 821/2019, 828/2019, 
832/2019, 833/2019, 841/2019, 
852/2019, 853/2019,  854/2019, 
858/2019, 862/2019, 869/2019, 
870/2019, 871/2019, 878/2019, 
879/2019, 882/2019, 883/2019, 
888/2019, 892/2019, 906/2019, 
909/2019, 915/2019, 919/2019, 
921/2019, 922/2019, 933/2019, 
934/2019, 936/2019, 937/2019, 
940/2019, 942/2019, 946/2019, 
947/2019, 948/2019, 950/2019, 
951/2019, 958/2019, 960/2019, 
961/2019, 962/2019, 965/2019, 
966/2019, 968/2019, 975/2019, 
981/2019, 982/2019, 983/2019, 
985/2019, 988/2019, 989/2019, 
992/2019, 1000/2019, 1003/2019, 
1018/2019 e 1019/2019; discussão 
especial, em 3.ª sessão, dos 
Projetos de Resolução n.os 
53/2019 e 54/2019; discussão 
especial, em 1.ª sessão, dos 
Projetos de Lei n.os 227/2019, 
260/2019, 419/2019 e 490/2019) 

 

Encerra-se a sessão às onze horas 
e vinte e seis minutos. 

 

*De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não registrou 
presença a senhora deputada Iriny 
Lopes. 

 

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