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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.869 
 

Dispõe sobre eleição de cargo vago na 
Mesa Diretora durante o período em que 
ocorrerem as sessões virtuais. 

 

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

Art. 1º Vago qualquer cargo da Mesa Diretora 
durante o período em que ocorrerem as sessões 
virtuais, em razão da pandemia do coronavírus, 
os substitutos legais já eleitos substituirão para 
todos os devidos fins, até nova eleição, que 
ocorrerá quando da volta das sessões 
presenciais no prazo de até três sessões.  
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de maio de 2020. 
 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATOS 
 

ATO Nº 2885 
 

Autoriza a formação da Frente 
Parlamentar de Proteção e 
Recuperação Econômica e Social do 
Empreendedorismo Capixaba. 

 
 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 

suas atribuições regimentais, especialmente as 
contidas no art. 17, XXXIV do Regimento Interno 
e, tendo em vista a solicitação contida no 
Requerimento nº 05/2020 do Deputado 
Alexandre Xambinho e outros, deferido na 
Sessão Ordinária realizada em 18 de maio de 
2020, resolve: 
 

Art. 1º Autorizar a formação da Frente 
Parlamentar de Proteção e Recuperação 
Econômica e Social do Empreendedorismo 
Capixaba, integrada pelos deputados Alexandre 
Xambinho, Sergio Majeski, Capitão Assumção, 
Luciano Machado, Marcelo Santos, Gandini, 
Janete de Sá, Torino Marques, Enivaldo dos 
Anjos, Raquel Lessa, Pr. Marcos Mansur, Adilson 
Espíndula e outros que a ele, posteriormente, 
aderirem, com o objetivo de: mobilizar o setor, 
fomentar, fiscalizar, planejar, debater, propor 
projetos e incentivar as ações de politicas 
públicas de proteção e recuperação do 
empreendedor no Estado do Espírito Santo, 
como linhas de crédito, treinamento 
empresarial, estudo de mercado e diagnósticos 
de oportunidades, garantindo a participação 
popular e das instituições públicas ou privadas 
pertinentes ao tema. 
 

Art. 2º Após sua instalação, a Frente 
Parlamentar, elegerá dentre seus integrantes, o 
seu Presidente, e o Secretário Executivo. 
 

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

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de maio de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

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 
360033003000340036003A00540052004100



2 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 19 de maio de 2020 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATOS 
 

ATO Nº 2887 
 

Constitui Comissão Especial para dar 
parecer sobre proposições de relevante 
interesse público, para efeito de 
posterior discussão e votação do 
Plenário.  
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no exercício de suas atribuições 
legais e regimentais, especialmente com 
fulcro no artigo 57, II e no artigo 58, 
parágrafo único do Regimento Interno 
(Resolução 2.700 de 15 de julho de 2009); 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica criada uma Comissão Especial para 
análise, apreciação e oferecimento de parecer 
quanto à constitucionalidade, juridicidade, 
legalidade, técnica legislativa e mérito das 
seguintes proposições consideradas de 
relevante interesse público, para efeito de 

posterior discussão e votação do Plenário: 
Projetos de Decreto Legislativo nºs 46, 47, 
48, 49, 50, 51 e 52, todos de 2020, de 
autoria da Mesa Diretora (Reconhece 
Calamidade em Municípios). 

 
Art. 2º A Comissão Especial prevista no 
artigo 1º deste Ato fica composta da seguinte 
forma: 
 
Membros Efetivos Membros suplentes 
Enivaldo dos Anjos  Janete de Sá 
Marcelo Santos   Doutor Hercules 
Euclerio Sampaio  Emilio Mameri 
Fabricio Gandini  Hudson Leal 
Adilson Espíndula  Dr. Rafael Favatto 

Parágrafo único. Ficam designados os 
Deputados Enivaldo dos Anjos e Marcelo Santos 
para atuarem, respectivamente, como 
Presidente e Relator da Comissão Especial. 
 
Art. 3º Este ato entra em vigor na data da sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 19 de 
maio de 2020. 
 

MARCELO SANTOS 
Presidente em exercício 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 
 

ATO Nº 2886 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 TORNAR SEM EFEITO, na forma do art. 
16, § 10, da Lei Complementar nº 46/1994, os 
seguintes Atos de nomeação: 
 
ATO Nº PUBLICADO EM NOME 

2735 05/03/2020 JEAN MARQUES DOS SANTOS 
 

2756 10/03/2020 WANNESSA BÁRBARA DA CRUZ 
 

2800 17/03/2020 SIMONE CAMATA CAVERSAN 
 

2843 07/04/2020 
MÁRCIA CRISTINA MACEDO 
SILVA 
 

2844 08/04/2020 BRUNO JOSÉ DE ALVARENGA 
 

2861 15/04/2020 STÉFANI MARQUES MOTTÉ 
 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de maio de 2020. 
 

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

 
 

ERRATA 
 

Na Portaria nº 526, publicada em 
30/04/2020, na parte referente à servidora 
EDNA GLORIA GROBERIO PERIM; 
 

onde se lê: 
 

MATRÍCULA SERVIDOR EXERCÍCIO 
PERÍODO 

MARCADO 
PERÍODO 

TRANSFERIDO 
QUANT. 
DE DIAS 

20328301 

EDNA 
GLORIA 

GROBERIO 

PERIM 

2020 

21/08/20
20 a 

04/09/20
20 

30/04/2020 
a 

14/05/2020 
15 

 
leia-se: 

MATRÍCULA SERVIDOR EXERCÍCIO 
PERÍODO 

MARCADO 
PERÍODO 

TRANSFERIDO 
QUANT. 
DE DIAS 

20328301 

EDNA 
GLORIA 

GROBERIO 
PERIM 

2020 
09/10/2020 

a 
01/11/2020 

30/04/2020 a 
23/05/2020 

24 

 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 19 de 
maio de 2020. 
 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 
 
 
 

 
 

ATOS DAS DIRETORIAS PARLAMENTARES 
 
 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS DEPUTADOS DA 19º LEGISLATURA 
 

MÊS DE MARÇO (27/03/20) -  ABRIL (06,28 e 30/04/20) 
 

TOTAL DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS VIRTUAIS: 04 
 

(Em cumprimento ao que determina o Ato 2869 de 18 de outubro de 2006) 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA - 19.05.2020 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 Audiência pública Comissão de segurança em Mantenópolis 

04h30 Reunião ordinária Comissão de agricultura 

07h00 Dia de campo na TV   Conheça os estudos desenvolvidos por pesquisadores da 
Embrapa Amazônia Ocidental, que torna a produção de 
piscicultura mais sustentável. Conheça também o Açaí 
BRS Pai D’Égua que produz o ano todo e apresenta 
rendimento de poupa maior 

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

08h00 Papo cidadão O programa dessa semana debaterá o tema direito 
urbanístico 

08h30 Com a palavra “Com a Palavra” tem a presença do Deputado 
Alexandre Xambinho (PL). Técnico em  meio 
ambiente  e formado em administração, Xambinho 
fala de sua trajetória política e sua atuação no seu 
primeiro mandato na Casa 

09h00 Reunião extraordinária (V) Comissão de justiça 

11h00 A grande reportagem Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, 
vamos abordar a violência obstétrica, que muitas 
mulheres sofrem ou sofreram e a humanização do 
parto como resposta as estas queixas. A reportagem 
foi dividida em duas partes. Nesta segunda, nós 
vamos falar sobre a preparação das gestantes para 
um parto humanizado, o papel das doulas e a ajuda 
que outros acompanhantes podem dar. Em toda a 
reportagem, você vai conhecer a história da Ana 
Paula, da Priscila, da Isadora, da Flavia e da Karol, e 
também ouvir profissionais como a doula Letícia 
Rios e a médica obstetra Maria Angélica Belônia 

11h30 Dia de campo na TV Conheça os estudos desenvolvidos por 
pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental, que 
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torna a produção de piscicultura mais sustentável. 
Conheça também o Açaí BRS Pai D’Égua que produz 
o ano todo e apresenta rendimento de poupa maior 

12h00 Com a palavra “Com a Palavra” tem a presença do Deputado 
Alexandre Xambinho (PL). Técnico em  meio 
ambiente  e formado em administração, Xambinho 
fala de sua trajetória política e sua atuação no seu 
primeiro mandato na Casa 

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

13h00 Reunião extraordinária (V) Comissão de finanças 

14h00 Unidiversidade Criptomoedas 

14h30  Interesse público Acompanhe uma reportagem especial sobre a Lei Maria 
da Penha e o combate à violência contra a mulher. 
Entenda como são calculados os valores dos pedágios. E 
ainda: em João Pessoa, MPF encontra irregularidades na 
demolição de casas em comunidade para a construção 
de parque ecológico 

15h00 Sessão ordinária (V) Trabalhos do legislativo estadual 

18h00 Com a palavra “Com a Palavra” tem a presença do Deputado 
Alexandre Xambinho (PL). Técnico em  meio 
ambiente  e formado em administração, Xambinho 
fala de sua trajetória política e sua atuação no seu 
primeiro mandato na Casa 

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

19h00 Audiência pública Comissão de cooperativismo em conjunto com a frente 
em defesa dos motoristas de aplicativos 

21h00 Interesse público Acompanhe uma reportagem especial sobre a Lei Maria da 
Penha e o combate à violência contra a mulher. Entenda como 
são calculados os valores dos pedágios. E ainda: em João 
Pessoa, MPF encontra irregularidades na demolição de casas 
em comunidade para a construção de parque ecológico 

21h30 Ciência e letras Gregório de Matos 

22h15 Com a palavra “Com a Palavra” tem a presença do Deputado Alexandre 
Xambinho (PL). Técnico em  meio ambiente  e formado 
em administração, Xambinho fala de sua trajetória 
política e sua atuação no seu primeiro mandato na Casa 

22h45 Sessão ordinária Trabalhos do legislativo estadual 

 
Legenda: (V) – AO VIVO 
 
OBS.: A programação da TV ASSEMBLEIA ES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 

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 
360033003000340036003A00540052004100



Vitória-ES, terça-feira, 19 de maio de 2020 Diário do Poder Legislativo - 7 

 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2020. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Há quorum para a 
abertura da sessão, de acordo com as 
presenças. Estamos agora com a presença de 
vinte e nove senhoras e senhores deputados.  

Bom dia a todos! Bom dia a todos os 
deputados e bom dia a todos que nos assistem! 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta esta sessão on-line, ordinária, e solicito 
ao deputado Danilo Bahiense que profira um 
versículo da Bíblia. (Pausa) 

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos 
121:1-2) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Amém! 
 Passamos à leitura do Expediente. 
Primeiro leremos o Expediente aditivo, que trata 
dos processos que estavam com pendências 
referentes a reconhecimento de calamidade 
pública municipal, para que todos que estavam 
pendentes possam estar aptos a serem votados 
na próxima semana. 
 
 1. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
032/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, 
para os fins do disposto no art. 65 da Lei 
Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio 
de 2000, a ocorrência do estado de calamidade 
pública no município de Iúna/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=92217&arquivo=Arquiv
o/Documents/PDL/92217-
205742547905052020-assinado.pdf#P92217 
 Publique-se.  

 2. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
033/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, 
para os fins do disposto no art. 65 da Lei 
Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio 
de 2000, a ocorrência do estado de calamidade 
pública no município de Divino São 
Lourenço/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=92218&arquivo=Arquiv
o/Documents/PDL/92218-
205917626305052020-assinado.pdf#P92218 
 

Publique-se.  
 
 3. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
034/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, 
para os fins do disposto no art. 65 da Lei 
Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio 
de 2000, a ocorrência do estado de calamidade 
pública 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=92219&arquivo=Arquiv
o/Documents/PDL/92219-
210113688905052020-assinado.pdf#P92219 
 
 Publique-se.  
 

4. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
035/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, 
para os fins do disposto no art. 65 da Lei 
Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio 
de 2000, a ocorrência do estado de calamidade 
pública 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=92220&arquivo=Arquiv
o/Documents/PDL/92220-
210444705005052020-assinado.pdf#P92220  
  

Publique-se.  
 
 Agora passamos à segunda fase do 
Expediente, sujeita a deliberação. 
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 Nesta fase, vou conceder a palavra à 
liderança do Governo e ao autor do 
requerimento de urgência. 
 
 O primeiro Requerimento é o n.º 040.  
 

1. Requerimento de Urgência n.º 
040/2020, do deputado Doutor Hércules, líder 
do MDB, ao Projeto de Lei n.º 195/2020, que 
estabelece multa para quem divulgar notícias 
falsas sobre epidemias e pandemias 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=91847&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/91847-112107055613042020-
assinado.pdf#P91847 
 
 Com a palavra, então, o deputado 
Hércules para defender o seu requerimento de 
urgência. (Pausa) 
 Deputado Hércules? (Pausa)  

Deputado Hércules, nós não estamos te 
ouvindo. 
 Deputado Dary, tem alguma orientação 
com a urgência do deputado Hércules? 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
Presidente, essa urgência é o mesmo 
requerimento que V. Ex.ª retirou de pauta 
ontem, lembra? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Lembro. É porque retirei 
ontem e voltou... Baixar de novo? Vocês estão 
em negociação? 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Não, não! 
Para mim, eu libero a base para votar favorável. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Então, vamos votar 
simbolicamente. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Os contrários se manifestem. 
(Pausa) 
 Aprovado, então, o item 1, requerimento 
de urgência do deputado Hércules Silveira. 
 

 2. Requerimento de Urgência n.º 
043/2020, do deputado Dr. Rafael Favatto, 
líder do Patriotas, ao Projeto de Lei n.º 
229/2020, que dispõe sobre a suspensão da 
cobrança do Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA), em decorrência 
da pandemia do coronavírus (COVID-19), 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=92106&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/92106-234045205329042020-
assinado.pdf#P92106 
 
 Deputado Favatto com a palavra. (Pausa) 
Deputado Favatto? (Pausa) 
 Não está ainda presente. 
 Deputado Dary Pagung, alguma 
orientação? 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, o acordo que eu tenho com o 
deputado Rafael Favatto é que ele iria retirar de 
pauta. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Mas aí eu preciso da 
aquiescência dele, não é? 

Eu vou passar para o item 3, e aí alguém 
que puder fazer contato peça para ele me ligar, 
qualquer coisa. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – OK! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Item 3, Requerimento de 
Urgência n.º 045.  

 
3. Requerimento de Urgência n.º 

045/2020, do deputado Alexandre Xambinho, 
líder do PL, ao Projeto de Lei n.º 261/2020, que 
prevê a suspensão temporária dos atos 
destinados ao envio de certidões para protesto 
de débitos inscritos em dívida ativa, tributária 
ou não, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
durante o período de pandemia de 
coronavírus. 
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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=92122&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/92122-161904495730042020-
assinado.pdf#P92122 

 
Com a palavra o deputado Xambinho. 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Bom a dia a todos os deputados! Bom dia, 
senhor presidente! 

Esse projeto de lei diz sobre a certidão 
negativa cartorária. E, assim, quero parabenizar 
primeiro a equipe do Governo, em cima do 
secretário Rogelio, que ele já postergou a dívida 
ativa do Estado, abrindo para os empresários do 
estado, porém essa questão da certidão de 
protesto é um pedido dos comerciantes, com 
quem a gente vem se reunindo nos últimos dias 
por conta da paralisação do comércio. 

Hoje, quem teve a oportunidade de ler, 
os jornais de hoje já vêm com notícias falando 
que o setor mais atingido é o comércio, é o 
setor varejista. Está há dois meses paralisado 
esse comércio. Esses comerciantes compraram 
de seus fornecedores num mês para pagar no 
outro mês, e muitos deles já estão recebendo 
carta de protesto por não terem pagado seus 
fornecedores.  

Então, esse projeto de lei vem atender 
esses comerciantes para que, quando o 
comércio voltar, eles tenham poder de compra 
para poder botar mercadoria na rua para poder 
estar vendendo para a população. 

É um alívio para os comerciantes esse 
projeto de lei. E eu peço aos nobres colegas que 
a gente dê o encaminhamento, vote favorável à 
urgência desse projeto para a gente poder 
atender a uma parte da economia capixaba, que 
precisa muito do nosso apoio neste momento. E 
é somente a suspensão durante este período de 
pandemia. Após a pandemia, volta a emissão 
das certidões de protesto novamente nos 
cartórios capixabas. 

Obrigado, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Com a palavra o deputado 
Dary Pagung. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, conforme o que o deputado 
Xambinho citou, o Governo já vem tomando 
medidas administrativas na tentativa de 
amenizar a situação das empresas, tais como a 
edição do Decreto n.º 4620-R, agora, de 04 de 
abril de 2020, que determinou até 1.º de julho. 
Mas eu entendo também que por algum motivo 
não pode abranger todos os municípios, 
incluindo os municípios da Grande Vitória. 

Então, como eu entendo que talvez não 
possa incluir os municípios, eu vou liberar a base 
do Governo para votar favorável ao 
requerimento do deputado Xambinho. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Eu vou fazer então a 
votação simbólica, os deputados que quiserem 
votar contra se manifestem.  

Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. Os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado o item 3, requerimento de 
urgência do deputado Alexandre Xambinho. 

Deputado Favatto está on-line, então nós 
voltamos ao item 2 agora. O deputado Dary 
disse que tinha um acordo de V. Ex.ª retirar, e 
eu disse que precisava da aquiescência de V. 
Ex.ª. 

Deputado Favatto com a palavra, item 2. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Verdade, presidente. Já foi paga a 
primeira parcela do IPVA, então vou retirar o 
pedido de urgência. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – É regimental. 
A pedido do autor então, porque perdeu 

o objeto, deputado Favatto tira o requerimento 
de urgência de sua autoria, 043. 

Vamos ao item 4. 
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4. Requerimento de Urgência n.º 
047/2020, do deputado Vandinho Leite e 
outros, ao Projeto de Lei n.º 269/2020, que 
declara a essencialidade para a saúde pública 
dos serviços de educação física, esportes e 
afins como forma de prevenir doenças físicas e 
mentais 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=92119&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/92119-154551038230042020-
assinado(12718)(12696)(12699)(12698)(12695).
pdf#P92119 

 
Deputado Vandinho com a palavra. 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Senhor presidente, senhores deputados, bom 
dia! 

Projeto de Lei n.º 269/2020, declara a 
essencialidade, para a saúde, dos serviços de 
educação física. Ou seja, segundo a OMS e, é 
claro, também o Ministério da Saúde do Brasil, é 
óbvio que os exercícios físicos são excepcionais 
aliados de uma boa saúde. Doenças 
cardiovasculares como infarto, AVC, diabetes, 
entre outras, são as que mais matam no Brasil e 
no mundo. É claro também, neste momento de 
excepcionalidade, visto que, com o coronavírus, 
diabetes, hipertensão e outras doenças fazem 
com que as pessoas entrem num grupo de risco 
por conta dessas comorbidades. Eu vejo que 
essa essencialidade é indispensável, e não 
somente para o momento atual, mas também 
para o cotidiano da sociedade futura. 

Coordenei o esporte e as atividades 
físicas durante um período no Espírito Santo e 
sei o quanto a prática de atividades físicas é 
extremamente importante, neste período agora, 
é verdade, do coronavírus, mas também em 
qualquer período da vida humana. 

Então, diante desse ponto, há uma 
discussão nacional nesse sentido também, 
diante desse ponto, eu vejo que é realmente 
hoje indispensável. Os médicos hoje indicam 
muito a prática de atividades físicas para 
combater e/ou prevenir diversas doenças. 
Acredito eu que a paralisação da prática de 

atividades físicas é algo complexo que nós 
devemos rever no Espírito Santo. 

Essa é minha defesa do regime de 
urgência. O regime de urgência é somente pelo 
fato de estarmos neste momento, durante a 
pandemia de coronavírus, e várias pessoas se 
manifestando, inclusive nas redes sociais, que 
não estão conseguindo ou estão tendo 
dificuldades de praticar atividades físicas, 
senhor presidente. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Pela 

ordem, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Luciano 
Machado. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Bom 

dia a todos que estão nos assistindo, aos 
deputados e às deputadas! 

Esse projeto apresentando pelo 
deputado Vandinho, n.º 47, eu vejo, assim, com 
muito bons olhos porque, realmente, uma das 
formas de as pessoas se livrarem do tédio, se 
livrarem..., e claro que, neste momento, com 
toda a segurança possível, há a possibilidade de 
desenvolver atividades físicas com segurança e 
sob orientação. E ninguém melhor, claro, e 
ninguém mais apto que o educador físico. 
Então, é um projeto que tem grande pertinência 
neste e em qualquer momento. A utilidade 
pública do serviço do educador físico. 

Obrigado! 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 

ordem, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Dary... 
Eu só queria pedir aos deputados, eu 

iniciei a fase do Expediente solicitando a 
compreensão de que, nos requerimentos de 
urgência, só falem a liderança do Governo e o 
autor, senão a gente fica protelando muito o 
Expediente e aí a gente atrasa. 

Queria pedir mesmo, de coração, a 
compreensão. 
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O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 
Tem meu aceite, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Dary Pagung. 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Parabéns, 

presidente! 
Eu quero aqui, presidente, parabenizar o 

deputado Vandinho Leite pela preocupação. 
Acho que não só o deputado Vandinho, mas 
todos os deputados, toda a sociedade, estamos 
preocupados e queremos voltar todos os 
serviços, porque nós entendemos que todos são 
essenciais para a sociedade. Mas, infelizmente, 
a Lei Federal n.º 13.979/2020 - citei isso ontem -
, que dispõe sobre as medidas para o 
enfrentamento da emergência da saúde pública 
de importância internacional decorrente do 
coronavírus, responsável pelo surto de 2019, e o 
seu art. 3.º, § 8.º:  

 
§ 8º As medidas previstas neste 
artigo, quando adotadas, deverão 
resguardar o exercício e o 
funcionamento de serviços 
públicos e atividades essenciais. 
 
§ 9º O Presidente da República 
disporá, mediante decreto, sobre 
os serviços públicos e atividades 
essenciais a que se referem o § 
8º.  

 
 Assim, é de competência do presidente 
da República dispor sobre os serviços e 
atividades essenciais. 
 Senhor presidente, deputado Vandinho, 
senhoras e senhores deputados, nós precisamos 
de estudar e esperar esse decreto do presidente 
da República. 
 Então, nosso encaminhamento, nesse 
requerimento do deputado Vandinho Leite, é 
para que possamos rejeitar porque nós 
entendemos que precisa do decreto do 
presidente da República.  
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Pela 
ordem, senhor presidente! 

 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Vandinho Leite. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Talvez 
possa ter outro motivo, mas não faz sentido o 
argumento do deputado Dary, por quem tenho 
o maior apreço, até porque o próprio Supremo 
definiu que essas questões são a cargo dos 
Estados e dos Municípios, com relação a essas 
excepcionalidades, principalmente durante este 
período de pandemia. Então, essa lei que V. Ex.ª 
acabou de mencionar ela caiu a partir do 
momento em que o Supremo definiu que quem 
trata essa questão das essencialidades ou 
especificidades ou o que abre e o que fecha são 
os Estados e não a União, deputado Dary. 
 Então, só deixando claro isso, senhor 
presidente. Bom dia! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Nós vamos, então, à 
votação do requerimento de urgência. 
 Como vota o deputado Adilson 
Espindula? 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Voto NÃO, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vota NÃO. 
 Deputado Xambinho? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Senhor presidente, sob orientação dos 
conselheiros do Crefes, que é o Conselho de 
Educação Física do Estado, eu voto NÃO. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vota NÃO. 
 Deputado Bruno Lamas? 
 

 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – NÃO. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – NÃO. 
 Deputado Assumção? 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Favorável ao requerimento de 
urgência, presidente! 
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 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Favorável. 
 Deputado Carlos Von? 
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Voto 
SIM, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vota SIM. 
 Deputado Coronel Quintino? 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Voto contrário, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vota contra. 
 Deputado Dary? 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
Presidente, voto NÃO. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vota NÃO. 
 Deputado Danilo Bahiense? 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Voto SIM, presidente. Pela aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vota SIM. 

Deputado Lorenzo Pazolini? (Pausa) 
Deputado Lorenzo? (Pausa) 
Caiu a conexão aqui para mim. Depois 

ele volta. 
Deputado Hércules Silveira? 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Presidente, estou mostrando a máscara 
parabenizando o presidente da OAB, Risk, que 
está distribuindo essa nova máscara para os 
advogados. 

Voto NÃO. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Vota NÃO. 
Deputado Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Considerando a importância do isolamento 

social e entendendo que ainda não é o 
momento de flexibilizar situações como essa, 
meu voto é NÃO. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Senhor presidente, também como 
médico voto NÃO. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vota NÃO. 
 Deputado Enivaldo dos Anjos? 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
NÃO. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – NÃO. 

Deputado Euclério Sampaio? 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DEM) – 

Senhor presidente, em face da pandemia e pela 
minha consciência, voto NÃO. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Fabrício 
Gandini? (Pausa) 

Deputado Gandini? (Pausa) 
Deputado Gandini acho que não está 

presente no momento. 
Deputado Hudson Leal? 
 
O SR. HUDSON LEAL – (REPUBLICANOS 

10) – Senhor presidente, neste momento voto 
NÃO para este projeto, para este regime de 
urgência. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputada Iriny Lopes? 
(Pausa) 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu voto 

NÃO, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputada Iriny vota NÃO. 
Deputada Janete de Sá? 
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A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Voto 
NÃO, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputada Janete vota 
NÃO. 

Deputado José Esmeraldo?  
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

(MDB) – Voto NÃO. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado José Esmeraldo 
vota NÃO. 

Deputado Luciano Machado? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Senhor presidente, tendo em vista que eu pedi a 
palavra num momento extemporâneo e V. Ex.a 
com elegância me concedeu, eu declarei o meu 
projeto; mas, eu vejo que esse projeto não toca 
na questão da pandemia, ele toca na questão de 
declarar de utilidade pública para a saúde o 
serviço de educação física para a saúde mental e 
física. 

Claro que hoje temos que obedecer às 
regras do Ministério da Saúde, da OMS, da 
Secretaria de Estado da Saúde, mas eu não 
posso desconsiderar que seja essencial na 
utilidade pública. Então, eu voto SIM. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Luciano vota 
SIM. 

Deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 

Senhor presidente, deputado Marcelo Santos 
acompanha o líder do Governo, NÃO.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Vota NÃO. 
Deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente, para justificar os primeiros três 
itens, requerimentos de urgência, eu tive um 
problema e não consegui voltar. Peço desculpas 
aos amigos, mas vou votar NÃO. 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Recebi agora a ligação do 
deputado Lorenzo. A conexão dele caiu. Ele vota 
SIM ao requerimento do deputado Vandinho 
Leite.  

Deputado Pr. Marcos Mansur? 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Vou votar SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Vota SIM.  
Deputada Raquel Lessa? 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – NÃO. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – NÃO. 
Deputado Renzo Vasconcelos? 
 
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 

Voto SIM, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Vota SIM. 
Deputado Sergio Majeski? (Pausa) 
Deputado Majeski? (Pausa) 
Deputado Majeski acredito que não 

esteja presente. 
Deputado Theodorico Ferraço? 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Voto NÃO. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Vota NÃO. 
Deputado Torino Marques? 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Senhor presidente, muito bom dia a todos que 
nos assistem agora pela TV Assembleia, a todos 
os colegas deputados que estão presentes, esse 
requerimento de urgência do deputado 
Vandinho Leite vem no momento muito 
oportuno. 

No dia 10 de abril, fiz um requerimento 
também de abertura e funcionamento das 
academias. Estive conversando com alguns 
donos de academia como o Marcus Frizzera da 
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Academia Razões do Corpo, como o (Inaudível) 
da Academia Milênio e eles têm todas as 
medidas necessárias para manter o afastamento 
de um metro e meio, usando álcool em gel na 
academia. É uma questão de saúde e eu voto 
SIM para o projeto do deputado Vandinho Leite. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Esse é o meu ... 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Vota SIM. 
Deputado Vandinho Leite? 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Senhor presidente, obviamente como autor eu 
voto SIM. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Peço ao Casa Grande que 
possa me passar o resultado, por favor, dos 
votos que tenho certeza que foi registrado, mas 
só para... 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(REPUBLICANOS 10) – Senhor presidente, pela 
ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Lorenzo. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(REPUBLICANOS 10) – Agradeço, presidente. 
Bom dia a todos. Tive uma dificuldade 
operacional, mas restabeleci minha conexão. 
Meu voto é SIM, senhor presidente. Só para 
ficar registrado, por favor. 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Senhor 

presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Gandini. 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Eu 

tentei fazer um contato com o Crefes devido à 
fala do Xambinho, mas não consegui fazer nesse 
momento. Saí para isso. Vou votar SIM, mesmo 
sem o contato, até pelo desejo dele. Estou na 

dúvida após a fala do Xambinho que falou que 
tem uma manifestação do Crefes e eu não tive 
essa informação. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Deputado Gandini! 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Sim, 

deputado Xambinho. 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Eu fui procurado pelo representante do Crefes 
da Serra, Tiago Miranda, e no primeiro 
momento me pediu para votar favoravelmente 
a esse projeto. Eu expliquei a ele sobre o 
parágrafo único que esse projeto contém, em 
que libera a volta das atividades das academias 
no estado do Espírito Santo. Expliquei que 
estamos respeitando as autoridades sanitárias 
do estado que estão fazendo um trabalho de 
isolamento social.  

Ele entendeu que as academias não 
podem assumir a responsabilidade da 
contaminação dos seus alunos, até mesmo pode 
ocorrer o óbito de algum aluno e a transmissão 
do vírus do coronavírus. Neste momento, como 
é uma orientação do Governo o isolamento... O 
governador inclusive tinha pretensão de ter 
retornado com a atividade do comércio no dia 
04 e postergou para tomar uma decisão 
novamente neste próximo domingo. 

O Tiago reviu a sua posição, falou 
comigo, disse: Xambinho, eu entendo e acho que 
nós não podemos assumir essa 
responsabilidade. Também temos que respeitar 
as autoridades sanitárias do estado. E falou 
comigo: Tome a sua decisão e acho que o ideal é 
não aprovar esse projeto. 

Entendo o desejo do deputado 
Vandinho. É pertinente a sua preocupação, a 
retomada da atividade física é importante, mas 
nós temos que ter consciência que não é com 
uma semana, com duas semanas de atividade 
física de pessoas que são sedentárias que vai 
espantar o vírus e as pessoas não contraírem. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Vou pedir ao deputado 
Xambinho que possa concluir. 
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O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Presidente, está concluído. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Pela 

ordem, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Vandinho. 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Presidente, respeito demais o deputado 
Xambinho, sabe do apreço que tenho por ele, 
mas não procede. Esse projeto de lei eu escrevi 
junto com o Conselho Regional de Educação 
Física. A Suelen e vários outros membros do 
Conselho Regional de Educação Física discutiram 
todos os itens desse projeto comigo. É um 
processo amplamente discutido com 
profissionais de Educação Física de centenas de 
municípios, perdão, de centenas de 
comunidades espalhadas pela Grande Vitória e 
também alguns do interior.  

Até tive a informação do Conselho 
Regional de Educação Física que estavam 
inclusive conversando com o deputado Gandini. 
Talvez era essa a discussão que o deputado 
Gandini estava buscando informações. Acho que 
o deputado Gandini até fez uma interlocução de 
representantes do Crefes e da Casa Civil em 
alguns pontos nesse sentido. Como a gente faz 
política com transparência... 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Gostaria de encerrar essa 
discussão. A votação já está feita e vou 
proclamar a o resultado. 

Queria pedir aos deputados. Já está 
votado o requerimento de urgência. 

Vou proclamar o resultado. 
Não tem sentido estarmos discutindo 

mais. 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Senhor presidente, só gostaria de falar que não 
estou usando de mentira. Tive uma conversa 
com o Tiago Miranda, que é o representante do 
Crefes da Serra que me procurou e essa foi a 
conversa que nós tivemos bem clara. 

O deputado Vandinho quer agir de forma 
a coagir a gente, dizendo que estou usando de 
mentira para fazer essa falar, mas não. Tenho 
provas da minha conversa com o Tiago. Para 
mim, caso encerrado. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Eu só 

falei que conversei com o Crefes. Em momento 
algum eu disse que V. Ex.a está mentindo. V. Ex.a 
pode ter conversado com alguém, agora não é 
posição do Conselho Regional de Educação 
Física do Espírito Santo porque discuti com eles 
todos os pontos... (Inaudível) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Já cortei os microfones do 
Xambinho e do Vandinho. 

Por favor, Casa Grande, o resultado 
porque eu preciso proclamar e ir para o item 7. 

 
O SR. SECRETÁRIO-GERAL DA MESA – 

(CARLOS EDUARDO CASA GRANDE) – São dez 
SIM... 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Por favor, deputado Dary! 
Fale, Casa. 
 
O SR. SECRETÁRIO-GERAL DA MESA – 

(CARLOS EDUARDO CASA GRANDE) – São dez 
SIM, dezoito NÃO, uma ausência do deputado 
Majeski e uma abstenção.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Então, fica rejeitado o 
requerimento de urgência do deputado 
Vandinho Leite. 

Nós vamos para o item 5, Requerimento 
de Urgência n.º 049. 

 
5. Requerimento de Urgência n.º 

049/2020, do deputado Luciano Machado e 
outros, para o Projeto de Lei n.º 214/2020, de 
sua autoria, que dispõe sobre a redução da 
remuneração dos deputados estaduais do 
Estado em 30% durante a pandemia 
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do coronavírus (COVID-19), 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=92153&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/92153-133122513004052020-
assinado(12782)(12778).pdf#P92153 

 
Com a palavra o deputado Luciano 

Machado, como autor. Logo em seguida, a 
liderança do Governo. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Esse 

projeto, senhor presidente, PL n.º 214 trata da 
remuneração, do abatimento de trinta por 
cento dos deputados, única e exclusivamente 
nosso, para que seja devolvido à Sesa para 
investimento no combate à pandemia do 
coronavírus. 

Quando há trinta e poucos dias eu tive a 
ideia de apresentar esse projeto, foi baseado... 
Cerca de quinze dias antes de eu apresentar, eu 
vi o anseio de vários colegas meus, deputados, 
falando da necessidade de fazer algo de 
concreto. Eu via algumas manifestações, 
inclusive o deputado Doutor Hércules 
apresentou uma indicação; a gente vendo na 
televisão a Itália com mortes diariamente 
batendo recorde, o mundo totalmente sofrido 
com isso, uma crise mundial que isso gera, uma 
crise econômica não só nacional, não só para o 
nosso estado, essa perda de bilhões de 
arrecadação.  

Nós votamos um projeto importante do 
TJ um dia desses. Então, usei a expressão de 
cortarmos na própria carne, que seria um 
estímulo inclusive a quem pode mais a também 
agir com solidariedade. Acredito que vocês 
tiveram a mesma sensação que eu tive nas 
redes sociais, em conversas de pessoas na rua, 
dizendo muito: Ah, os políticos podem pedir 
isolamento porque o salário deles tá bonitinho lá 
na conta. 

Eu pensei que seria uma ação muito boa 
da Assembleia Legislativa do Espírito Santo dar 
bons exemplos na transparência em agir assim. 
Jamais pensei em fazer gracinha política com o 
dinheiro de colegas meus, com trinta por cento 

de cada colega. Não! Nada disso. Na verdade fui 
imbuído da boa intenção que nem pensei no 
lado ruim, pensei só no lado bom. Tenho essa 
mania de ver o lado bom das coisas. Pensei que 
seria um projeto que pudesse fluir de forma 
bastante serena, criar esse projeto por noventa 
dias inicialmente.  

Parecia um dia desses que as coisas 
estavam acalmando e hoje nas manchetes traz 
que o Brasil já teve seiscentas mortes nas 
últimas vinte e quatro horas. Já tem estado com 
a possibilidade de decretar lockdown, ou seja, 
num momento terrível que estamos. Sergipe 
avançou mais de quatrocentos por cento dos 
casos de coronavírus nos últimos dias. 

Pensei que nós pudéssemos além da 
economia, além do bom exemplo, do estímulo 
aos outros setores inclusive da iniciativa 
privada, aquelas partes que não foram afetadas, 
para as pessoas se sentirem na obrigação de 
fazer mais pela população porque tem muita 
gente que precisa. Os Governos estão ajudando. 
Tenho visto pessoas que estão tendo condição 
de sobreviver a este momento, mas a gente não 
sabe até quando o Governo vai poder ajudar e a 
gente não sabe até quando as pessoas vão 
continuar tendo qualidade de vida.  

Então, apresentamos esse projeto. Até 
por isso cometemos – não vou dizer um erro – 
um excesso de boa intenção de encaminhar 
para o e-mail dos trinta parlamentares pedindo 
assinatura para o pedido de regime de urgência. 
Isso gerou talvez um desconforto. Foi uma falha 
talvez de comunicação. É isso. O projeto está 
encaminhado para pedido de urgência. 
Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Dary quer fazer 
alguma palavra, ou podemos ir para votação? 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, eu só queria – na discussão do item 
anterior – chamar a atenção dos deputados e 
das deputadas que o estado do Maranhão, do 
Pará decretou lockdown. No Ceará a partir de 
sexta-feira, dia 08; e Pernambuco está 
analisando. 
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Gostaria de pedir aos deputados e às 
deputadas: nós precisamos ter muita paciência, 
muito equilíbrio na hora de apresentar os 
projetos de lei para que não possamos chegar a 
esse ponto aqui no estado do Espírito Santo. 

Com relação ao requerimento do 
deputado Luciano Machado, ele citou que 
votamos diversos projetos importantes nesta 
Casa. Concordo com ele, mas nós votamos 
projetos do Tribunal de Justiça que foi para o 
Plano de Cargos e Salários dos funcionários, e de 
outros poderes. Mas, o projeto do deputado 
Luciano Machado é um projeto da Casa, da 
Assembleia Legislativa. Sendo da Casa, vou 
liberar a base do Governo a votar. Não vou 
orientar voto SIM ou NÃO. Vou liberar os 
deputados a votarem. E vou adiantar o meu 
voto: vou votar contra o regime de urgência do 
deputado Luciano. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor presidente, quero falar! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Enivaldo dos 
Anjos. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor presidente, eu quero a palavra para 
encaminhar contra o regime de urgência porque 
esse projeto é um projeto covarde. É um projeto 
que não bota o governador, não bota os 
desembargadores, não bota os membros do 
Tribunal de Contas, não bota os procuradores, 
então é um projeto ruim, é um projeto sem 
qualidade, é um projeto para fazer demagogia. 
Porque se o projeto fosse realmente para ajudar 
a questão do coronavírus, o autor tinha que ter 
coragem de colocar todos os poderes. Nós 
aprovamos o orçamento dos outros poderes 
então nós temos poder de fazer essa 
modificação nos outros poderes. 
 Então, por falta de coragem e por ser o 
projeto um projeto demagógico, não tem 
objetividade a não ser de querer fazer média, eu 
oriento aos demais deputados votarem contra o 
regime de urgência para que na apreciação da 
matéria possamos incluir emendas, se o autor 
tiver essa disposição de incluir emenda e incluir 

o salário do governador, incluir o salário dos 
conselheiros do Tribunal de Contas, dos 
desembargadores e dos procuradores. Por isso 
encaminho voto contra no sentido de 
demonstrar que as matérias têm que ser 
sempre com o objetivo sério, elas não podem 
ser brincadeira, elas não podem ser usadas 
como forma de querer jogar para a plateia em 
uma hora em que o Espírito Santo está vivendo 
dificuldades e a Assembleia está fazendo todo 
seu esforço para acompanhar e o problema 
principal é estarmos unidos em favor do Espírito 
Santo, em favor desse momento e não fazendo 
esse tipo de desagregação para poder fornecer 
informações sigilosas para a imprensa e a 
demonstração disso, clara, é que o deputado 
autor tentou diminuir, tentou humilhar os 
demais deputados, fornecendo informações do 
grupo de WhatsApp, que é coisa pessoal. Isso foi 
falta de ética e, portanto, eu vou encaminhar 
contra porque o autor não teve coragem de 
incluir, realmente, todos os segmentos e porque 
ele não foi correto com os demais deputados, 
fornecendo informações sigilosas que são 
conversadas sempre com muito humor e até de 
brincadeira e nós não nos sentimos bem sendo 
traídos da forma que fomos.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vou colocar em votação.  

Como vota o deputado Adilson 
Espindula? 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Senhor presidente, voto NÃO ao regime de 
urgência.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Xambinho? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Senhor presidente, voto NÃO, contra a 
tramitação da urgência, acreditando que a 
gente possa construir uma proposta melhor e 
que possa abranger todos os poderes, uma 
proposta construída por todos os deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Bruno Lamas? 

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 
360033003000340036003A00540052004100



18 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 19 de maio de 2020 

 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto 
NÃO. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vota NÃO. Deputado 
Capitão Assumção?  
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Senhor presidente, eu voto NÃO 
até que ele coloque o governador e seus 
secretários.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Carlos Von? 
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 
presidente, pela forma errada como o autor do 
projeto vem conduzindo todo esse processo, 
expondo todos os deputados e não incluindo o 
governador, secretários e vice-governador, eu 
voto NÃO. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Coronel 
Alexandre Quintino?  
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor presidente, ao regime de 
urgência eu voto NÃO. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Dary Pagung? 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto 
NÃO, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Delegado 
Danilo Bahiense? 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Voto SIM, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini?  
  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(REPUBLICANOS 10) – Senhor presidente, 

considerando a manifestação do autor da 
matéria já na mídia capixaba contrariamente à 
nossa emenda, que também estendia os efeitos 
a outros poderes, na linha do que foi dito por 
meu antecessor, deputado Enivaldo dos Anjos, 
apresentamos essa matéria, mais infelizmente o 
autor já rechaçou pela imprensa capixaba essa 
emenda, então, para uma maior discussão e 
aprofundamento da matéria, eu vou votar 
contrariamente ao regime de urgência neste 
momento, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Hércules 
Silveira? 
  
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Voto SIM, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vota SIM. Deputado 
Emílio Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto NÃO, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vota NÃO. Deputado Dr. 
Rafael Favatto?  
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Voto NÃO, presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vota NÃO. Deputado 
Enivaldo dos Anjos? 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Voto NÃO.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vota NÃO. Deputado 
Euclério Sampaio? 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DEM) – 
Senhor presidente, (Inaudível) legitimidade para 
propor esse tipo (Inaudível) apesar da matéria 
ser boa, tendo em vista (Inaudível) 
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inconstitucional (Inaudível) eu já estou fazendo 
minha parte, voto NÃO.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Euclério vota 
NÃO. Deputado Fabrício Gandini?  
   
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Voto 
SIM, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Gandini vota 
SIM. Deputado Hudson Leal? 

 
O SR. HUDSON LEAL – (REPUBLICANOS 

10) – Deputado Hudson Leal vota NÃO. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputada Iriny Lopes? 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – (Inaudível) 

que essa era uma responsabilidade de todos os 
poderes. Pretendo continuar esse debate no 
mérito, mas no pedido de urgência meu voto é 
NÃO. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputada Janete de Sá? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Meu 

voto é NÃO ao pedido de urgência, também 
quero discutir essa matéria porque vejo diversos 
caminhos onde a gente pode estar direcionando 
os recursos para a Saúde, para  o tratamento do 
coronavírus, como no caso das emendas que 
nós temos direito e podemos colocar um valor 
substancial, redirecionando para o tratamento 
do coronavírus. Também porque a matéria, 
tenho claro que ela é inconstitucional e por isso 
quero discuti-la melhor no mérito para entender 
de que maneira nós podemos fazer essa votação 
com segurança e não abrindo um precedente 
para a redução dos vencimentos, inclusive dos 
servidores públicos. Meu voto é NÃO. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado José 
Esmeraldo? 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
(MDB) – Voto NÃO, e informo que quando o 
Luciano falou em alto e bom som que ele 
repassou esse projeto para assinatura, eu fui 
saber através da televisão, então acho que não 
é por aí, meu amigo, você é novato na área, e 
não vem fazer demagogia em cima de 
deputado, não, porque para mim isso aí é 
demagogia. Vamos incluir todo mundo. Não tem 
problema nenhum. Você pode até aumentar o 
percentual, agora não pode ser só a Câmara 
não, a Câmara não pode ser a Geni, não. A 
Assembleia não pode ser só a Geni. Nós temos 
que incluir todo mundo. Não estou preocupado 
se são trinta, quarenta, cinquenta por cento. Do 
jeito que for. Agora, tem que ser combinado. Eu 
voto contra o regime de urgência. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Luciano 
Machado? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Deputado Erick, deputados, todos que estão nos 
assistindo, o deputado Enivaldo falou bonito, 
mas falou falhado. Ele é um cara muito sábio, 
tem muita experiência, e sabe que não falou a 
verdade. Hoje temos experiência como São 
Paulo, que já votou. O que pode ser feito de 
emenda num projeto como esse ... 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Deputado, V. Ex.ª para poder falar... V. Ex.ª para 
falar que eu não falei a verdade, V. Ex.ª tem que 
ter muito mais tutano, muito mais... V. Ex.ª não 
respeita, eu não vou permitir que V. Ex.ª me 
desrespeite... 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

...Senhor presidente, (Inaudível) ...que o senhor 
fechasse o microfone (Inaudível) óculos escuros 
para olhar nos olhos... 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Eu cortei o microfone dos 
dois deputados, eu quero pedir aos dois 
deputados, deputado Enivaldo e deputado 
Luciano Machado, um minutinho. 
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O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Senhor presidente, o deputado Enivaldo... 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Eu vou lhe dar a palavra, 
deputado Luciano, V. Ex.ª terá a palavra 
assegurada, está na sua vez de votar, eu só 
queria colocar um pouco de água na fervura ... 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Mas ele disse o meu nome eu quero o direito de 
responder. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Vou dar a palavra a V. Ex.ª 
depois. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – O 

deputado Enivaldo já falou. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Eu só quero assegurar a 
palavra do deputado Luciano Machado, logo em 
sequência, se o deputado Enivaldo quiser,  eu 
darei a palavra. Eu só preciso da compreensão 
dos deputados porque, controlar um debate 
numa sessão presencial já não é fácil, vocês 
imaginem numa virtual. Com a palavra o 
deputado Luciano Machado.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Voltando, com todo equilíbrio que é peculiar a 
mim, primeiro dizer que São Paulo votou; o que 
qualquer deputado pode fazer é emenda, por 
exemplo, todo mundo sabe que sou um 
deputado do interior e que ando muito, sou um 
deputado entre os que mais gastam combustível 
na Casa. E não tenho vergonha disso. Mas uma 
emenda que pode ser feita vai eliminar o gasto 
de combustível, ou para diminuir o gasto de 
combustível, eliminar as verbas de gabinete ou 
diminuir a verba de gabinete, são emendas que 
podem ser feitas. É inconstitucional, como seria 
em São Paulo, entrar em outros poderes. Nosso 
projeto resume só em tirar dos deputados para 
servir como uma intuição, como uma referência, 
como um bom exemplo para todos os outros 
poderes, inclusive.  

Esse projeto do TJ, votamos porque veio 
do TJ a solicitação. Nós que aprovamos os 
projetos do TJ, do Ministério Público, do 
Tribunal de Contas, do Executivo, mas não 
podemos aumentar nem diminuir salário deles, 
dos outros poderes, sem que seja provocado 
pelos outros poderes. Aí sim é inconstitucional. 
Para nós, podemos. Não podemos aumentar 
nosso salário, mas diminuir nós podemos, 
principalmente porque é temporária, por 
noventa dias, a proposta.  

Mas não estou aqui sofrendo por causa 
disso, se não der certo tenho outras formas de 
ajudar... 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Luciano, seu 
voto é SIM ou NÃO? Não é momento de 
encaminhar ou ... 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Senhor presidente, só preciso esclarecer sobre a 
questão da imprensa, de que eu mandei para a 
imprensa. A verdade, quando a imprensa me 
ligou, já tinha todas as informações e eu apenas 
tentei minimizar, porque apenas tive que 
confirmar aquelas informações. Então não é 
verdade do deputado Enivaldo, o deputado José 
Esmeraldo não estava no debate, todo mundo 
sabe o tanto que fui ofendido no grupo dos 
deputados por um deputado e outros três ou 
quatro foram na vibe, me criticando também, e 
isso, algum deputado que não entrou na 
conversa, provavelmente, alguém, ou algum 
assessor que tem acesso, passou para a 
imprensa. Eu apenas depois confirmei. Inclusive 
recebi uma mensagem do jornalista e daí a duas 
horas fui falar com ele.  

Então quero dizer, claro que sou a favor 
do pedido de urgência, e respeito a todos os 
deputados. Não fui respeitado por um grupo 
que tem trinta deputados. Não fui respeitado. É 
crime o que fizeram comigo e eu tive que 
responder. Tive que responder. Respondo, não 
tenho medo de coronel do Norte, não tenho 
medo de ninguém, sabe por quê? Eu aprendi 
com seis anos a segurar o cacumbu lá na roça, 
sou filho de lavrador, não tenho medo de nada, 
tenho medo de errar e Deus me condenar. O 
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resto... não tenho rabo preso, eu ganhei a 
eleição com um dos menores gastos do Espírito 
Santo e estou à vontade para discutir qualquer 
coisa com qualquer deputado... 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Vota SIM ou vota NÃO, 
Luciano? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – O 

meu voto, claro, não precisa nem dizer, sou a 
favor a mim e ao Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Antes de passar a palavra 
ao Enivaldo, eu vou passar a palavra ao 
deputado Enivaldo, mas na condição de 
presidente da Assembleia, ... 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Senhor presidente, acho que o Enivaldo está 
com muita vontade de falar mal de mim, mas 
agora ... 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Eu vou concluir a votação 
e peço ao deputado Luciano calma, ... 

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

Ex.ª está com medo, né? 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Não, porque lá na roça, 
nós somos da roça... 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Medo de você, rapaz, vou ter medo de V. Ex.ª? 
Para com isso.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Luciano 
Machado, vou... se o senhor não respeitar a 
Mesa eu vou excluir o senhor da sala! Preciso de 
silêncio.  

Vou me posicionar aqui, enquanto 
presidente da Casa, todos me conhecem e 
sabem da forma equilibrada e respeitosa com 
que trato os colegas. Vocês me outorgaram por 
duas vezes presidir a Assembleia Legislativa e eu 

preciso aqui, enquanto presidente da Casa, não 
estou aqui querendo pormenorizar nada, e vou 
assegurar a palavra de todos, mas lhe dizer, 
deputado Luciano, com todo respeito a V. Ex.ª, 
V. Ex.ª é o primeiro secretário da Mesa Diretora, 
e V. Ex.ª teve uma atitude muito infeliz e muito 
desleal aos colegas...  

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – E 

quero aproveitar e renunciar ao meu cargo de 
primeiro secretário neste momento, senhor 
presidente. Está renunciado meu cargo de 
primeiro secretário. Não tenho orgulho nenhum 
de ser primeiro secretário. Não me fez nenhum 
bem, fez muito mal para mim ser primeiro 
secretário. Fui tratado com profundo 
desrespeito por ser primeiro secretário. Estou 
renunciando ao meu cargo de primeiro 
secretário, neste momento.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Certo. V. Ex.ª tem a 
prerrogativa, é só fazer toda a parte protocolar, 
regimental, é para isso que temos o terceiro e o 
quarto, é um direito de V. Ex.ª. Acho que V. Ex.ª 
está indo por uma linha... 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu 

vim ser deputado para trabalhar pelo Espírito 
Santo e respeitar meus colegas. Não fui 
respeitado e não vou dizer o porquê não fui 
respeitado, por enquanto. Se for preciso, vou 
dizer. Mas por enquanto não preciso dizer, 
estamos discutindo o PL 214, o regime de 
urgência, (Inaudível) já foi rejeitado, e não 
estou achando ruim com ninguém, tudo bem, 
todo mundo tem direito. Não vou para a mídia, 
não cometi nenhuma decisão desleal, senhor 
presidente, eu sei que tem um corporativismo 
na Assembleia, é preciso que o senhor diga isso. 
Parabéns, tem que dizer. Mas a realidade é essa. 
Eu só confirmei... 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Senhor 

presidente, pela ordem! O senhor estava com a 
palavra, o desrespeito continua, é preciso que o 
senhor termine porque a sociedade tem que 
entender a posição dos demais deputados. Eu 
não quero ser vítima, não quero ser vítima de 
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manobras como as que têm sido feitas nos 
últimos dias. Eu quero que a sociedade 
compreenda. Então, quero que o senhor 
explique, por favor.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Então, assim, eu preciso 
dizer, assim, que nós tivemos uma atitude no 
meu modo de pensar, e eu respeito todos os 
deputados, a sua forma de pensar, inclusive do 
deputado Luciano Machado, mas eu preciso 
colocar essa posição clara, e vou passar a colher 
o restante dos votos.  

Acho que a gente precisa de calma neste 
momento, acho que a gente precisa de 
equilíbrio neste momento, precisa de sabedoria 
neste momento. Estamos falando de uma 
Assembleia que, desde a gestão do deputado 
Theodorico Ferraço, tem sido referência em 
transparência, somos a número um em 
transparência no Brasil, somos o menor custo 
por parlamentar do país, para ter uma ideia, 
quem está nos assistindo neste momento, a 
verba de gabinete do Rio de Janeiro é de vinte e 
três mil reais, a nossa é de três e quinhentos. 
Estamos falando de vinte mil a menor de uma 
verba parlamentar de um estado vizinho nosso, 
e somos muito menor. O deputado Theodorico 
Ferraço fez uma gestão austera, na qual 
oportunizou a devolução de quase trinta 
milhões de reais à época do ex-governador 
Paulo Hartung. 

A Assembleia tem uma participação 
efetiva nas decisões de manter o equilíbrio 
econômico e fiscal do Espírito Santo desde 
2002. Nós entramos com orçamento dezessete 
milhões a menos quando o ex-governador Paulo 
Hartung fez um corte orçamentário com toda a 
Assembleia; dezessete milhões a menos no 
orçamento. O que nós fizemos. Entramos, 
enxugamos ainda mais a máquina pública. O 
deputado Enivaldo estava na Mesa, a deputada 
Raquel estava na Mesa, o deputado Marcelo 
estava na Mesa. Fizemos uma gestão eficiente 
no primeiro mandato, cortamos mais vinte 
milhões de reais. Nós temos um ponto 
percentual na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
que pode nos dar até 1.7. Então, se tem um 
poder que dá sua contribuição, que faz uma 

gestão eficaz, austera, eficiente e com 
responsabilidade com o dinheiro público é a 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo. E aí, 
deputados, com todo respeito a V. Ex.ª, não será 
V. Ex.ª que estragará um trabalho coletivo feito 
a várias mãos há muitos anos – e não estou 
falando só da minha gestão – eu estou falando 
de gestões passadas, eu estou falando dos 
últimos dezoito anos no Espírito Santo, que vai 
chegar aqui e querer botar banca, querer 
destruir o trabalho coletivo construído por 
deputados e deputadas há quase duas décadas. 
 Com a palavra o deputado Enivaldo. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Senhor presidente, deu até para ouvir aqui com 
atenção e ficou demonstrado claramente que 
muitas pessoas não podem participar de grupo 
de conversa, que muitas pessoas não podem ter 
a confiança do relacionamento do dia a dia, 
porque vira ameaça contra as pessoas e, 
principalmente, essa ameaça de que “eu vou 
denunciar e vou dizer isso e vou dizer aquilo”. 
 Eu só usei a palavra é para responder, 
porque fui citado na defesa que fez o senhor 
deputado. Eu também até entendo que ele 
possa estar bastante nervoso me chamando de 
coronel do Norte, me chamando de bravo, de 
que ele não tem medo de mim, que ele é 
macho. Até posso entender o desespero dele 
porque saiu publicado hoje no STJ o resultado 
de um julgamento que pode estar levando ele a 
essa agonia, a esse desespero. Mas eu quero 
dizer para o deputado que embora ele está 
causando um problema na base e vou até 
repensar essa possibilidade de acompanhar a 
liderança do Governo em alguns assuntos, 
porque é a primeira Assembleia que eu vejo, 
senhor presidente, porque eu participo de cinco 
já, um membro da bancada do Governo 
atingindo a bancada do Governo. Isso vai nos 
dar a condição de sermos todos independentes, 
fazer o que nós bem pensarmos e a 
desagregação do Governo. Se o governador não 
tomar posição em relação a isso, nós vamos 
repensar nosso comportamento em relação a 
essa base que não trabalha pela harmonia e 
para ajudar, trabalha para desagregação, 
porque se for para fazer esse trabalho de expor 
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a Assembleia, de ridicularizar a Assembleia, 
fornecendo inclusive esse tipo de informação, 
essas conversas, por exemplo, que são feitas 
espontaneamente, são conversas que são feitas, 
muitas brincadeiras, muita coisa que é o dia a 
dia comum de relacionamento, de amizade dos 
deputados, eu acho que o vice-líder do Governo 
tem que tomar uma providência, porque ainda 
bem que a pauta está encerrando, mas nós não 
podemos alimentar esse tipo de confusão 
dentro da base do Governo. Ou o Governo 
assume o comando dessa base ou vai permitir 
que cada um possa fazer o que bem entende 
sem estar respaldando a administração.  
 O governador Renato Casagrande, na 
reunião que participei e V. Ex.ª sabe muito bem, 
disse que este deputado é amigo pessoal dele e 
que garantia todo seu comportamento. Então 
eu quero crer que o governador é que mandou 
fazer esse projeto e que o governador é que 
está atingindo outros deputados da sua base, 
criando essa desarmonia na Assembleia 
Legislativa.  
 Então, eu vou pedir, no caso, desculpa se 
eu ofendi o deputado autor do requerimento, 
mas não tenho nenhuma coragem a mais de 
que ninguém, e nem sou coronel do Norte, sou 
um parlamentar que uso de forma, talvez, até 
forte o meu discurso, porque é um jeito meu. 
Mas eu não tenho nenhuma pretensão de 
diminuir nem menosprezar ninguém, até porque 
exerci a liderança do Governo um ano e tive um 
relacionamento bom com todos os senhores 
deputados. Não tive e nenhum dos deputados 
independentes tiveram nenhuma reclamação do 
nosso tratamento, mesmo às vezes divergente 
era sempre no sentido de harmonizar, no 
sentido de poder estar defendendo.  
 E eu quero dizer ao deputado autor 
desse requerimento que eu sou um dos poucos 
que defendo a Casa, que defendo os deputados; 
eu boto a cara na reta para qualquer deputado 
que é atingido por qualquer segmento da 
sociedade. O que eu entendo é que nós 
devemos prestigiar o Poder Legislativo, dar ao 
Poder Legislativo a sua dignidade e a sua defesa, 
porque somos atingidos por todos; a mídia 
atinge a Assembleia, a sociedade cobra da 

Assembleia, quer dizer, para a população os 
deputados não deveriam ganhar um real. 

Então se nós já temos todo esse tipo de 
movimento contra, se tivermos um colega 
colaborando com isso nós só vamos ter 
diminuído nosso trabalho. Nós só vamos ter, vai 
chegar a hora em que alguém vai fazer um 
projeto para acabar com a Assembleia, deixar de 
ter o Poder Legislativo, porque não vai justificar.  
 Então eu quero que V. Ex.ª encaminhe, 
porque eu não sei se eu dirigir a palavra a ele, se 
ele vai aceitar, porque da maneira como ele se 
manifestou, ele se manifestou com muito ódio 
contra mim. Mas quero dizer a V. Ex.ª que se eu 
o ofendi eu vou pedir desculpa, mas a intenção 
foi debater acaloradamente sem nenhuma 
pretensão de ser bravo, de ser valente. Quem é 
bravo, quem é valente é cachorro. E acho que 
nós temos que ter a civilidade para aprender 
discutir, aprender a debater sem ficar com 
rancor.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Marcelo Santos 
vota SIM ou vota NÃO? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 
Senhor presidente, apenas seguindo também na 
linha que o senhor permitiu aos demais 
deputados, penso, com o devido respeito ao 
deputado Luciano Machado, que iniciativas 
legislativas afetas a interesses políticos menores 
não podem encontrar terreno fértil no 
parlamento comprometido com a 
responsabilidade e a seriedade que a sociedade 
capixaba espera neste momento tão delicado.  
 Meu voto é NÃO, por entender que essa 
matéria é flagrantemente inconstitucional. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Marcos Garcia, 
SIM ou NÃO? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Presidente, um minuto, por favor, gostaria de 
me manifestar, com todo respeito que tenho 
pelo deputado Luciano Machado, somos colegas 
de partido, somos deputados pelo PV, ficou 
muito claro aqui aos deputados que os 
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deputados não são contra o projeto do 
deputado Luciano Machado, e sim contra o 
requerimento de urgência do senhor deputado. 
Até porque a gente pode estar apresentando as 
emendas para que a gente possa estar incluindo 
aí os outros poderes.  
 Então vou votar contra, vou acompanhar 
a base, mas o deputado Luciano Machado é 
muito querido no nosso meio. Tenho certeza 
que vamos sentar, vamos conversar; é um 
deputado muito importante. Gostaria muito que 
todos os deputados depois sentassem, 
conversassem e dialogassem com esse 
deputado. E ele também que venha conversar 
com a gente, porque é um deputado tranquilo, 
respeita sim os deputados. Foi um ato infeliz, 
acredito que não teve má-intenção da parte 
dele, mas tudo vai se ajeitar.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Marcos Garcia 
vota NÃO. 
 Deputado Pr. Marcos Mansur. 
 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
NÃO. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputada Raquel Lessa. 
 
 A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – NÃO. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Renzo 
Vasconcelos. 
 
 O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 
Bom dia, presidente, bom dia aos meus amigos 
deputados, é um orgulho participar de mais 
uma sessão on-line. Presidente, queria falar só 
um pouquinho rapidamente. Venho de uma 
família, não sou político de carteirinha, sou 
administrador de empresa, tenho minha 
propriedade, tenho instituição de ensino e por 
aí vai. E eu, com muito pé no chão faço as 
minhas obrigações pelas quais fui eleito; 
economizo verba, devolvo carro. Sou do 
interior, rodo muito. Todos conhecem, mas eu 
não sou o que mais gasta, diferente de alguns 

deputados que me acusam aí, acusam todos os 
colegas injustamente. Então, quero deixar bem 
claro, presidente, mesmo entendendo todos os 
lados das discussões sobre o projeto em si, 
deixo claro que o deputado Renzo não cometeu 
crime. Deputados aí falaram que a gente 
cometeu crime de perseguição e tudo o mais, e 
que não voto projeto de corporativismo, nem eu 
nem todos os deputados que estão aí e que 
tenha serenidade de discutir qualquer assunto. 
Quero dizer isso em defesa dos colegas 
obviamente até para não ficar toda Assembleia 
Legislativa mal entendida. 
 Você, presidente, mostrou os números 
que esta Casa faz e não é demérito nosso, é 
nossa obrigação, nós fomos votados para isso e 
fazemos isso com seriedade. O que uma mão dá 
- biblicamente diz que a outra não precisa saber. 
Todos aqui na época da pandemia ou fora da 
pandemia ajudam com seus salários, com seus 
vencimentos de outras empresas e por aí vai. 
Esta Casa tem responsabilidade social, tem 
responsabilidade jurídica e faz isso com o pé no 
chão. 
 Sobre o projeto, tendo em vista que o 
nosso comportamento, as nossas ideologias, as 
nossas discussões, nós não chegamos ainda e 
bem citado pelo Enivaldo, tem muito a ser 
acrescido na matéria, tem algumas partes a 
serem acrescentadas também com o salário. 
 Meu voto fica contrário ao pedido de 
urgência. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Majeski. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Presidente, eu voto contra o regime de urgência 
e quero pedir para justificar o voto assim que 
terminar a votação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Tá bom. 
 Deputado Ferraço. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Senhor presidente, respeitando os votos 
divergentes e a discussão ampla no plenário por 
razões de ordem natural, estamos virtual, eu 
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vou votar com relação ao projeto, por questão 
de foro íntimo, o meu voto é SIM. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Torino 
Marques.  
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Presidente, quanto a esse debate acalorado que 
está acontecendo neste momento, isso é 
natural, nós estamos debatendo um assunto 
sério. Acho que o projeto do deputado Luciano 
Machado vai de encontro ao que a sociedade 
pede. Só lembrando que o Governo do Estado já 
tem em caixa muito dinheiro para fazer todos os 
investimentos no combate ao Covid-19. 
Inclusive a emenda parlamentar, eu coloco a 
minha de um milhão de reais, que disponibilizei 
para alguns municípios, algumas categorias da 
sociedade – elas não foram pagas –, então tem 
mais um milhão de reais do deputado Torino 
Marques também no caixa do Governo, das 
emendas parlamentares passadas e que não 
foram disponibilizadas no empenho que destinei 
às pessoas.  
 Esse debate tem que ser mais 
aprofundado, não pode entrar em regime de 
urgência. Temos que colocar aí, já que nós 
fazemos as leis dentro da Assembleia 
Legislativa, tem que ser, claro, do Executivo, do 
Legislativo e do Judiciário, temos que englobar 
os três poderes do Estado do Espírito Santo.  
 Então meu voto para a urgência, e que o 
debate continue, é contrário. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Vandinho Leite. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Senhor presidente, eu acompanhei 
imensamente e atentamente os debates, 
respeito enorme pelos deputados que se 
pronunciaram. É claro que o formato da 
discussão foi um formato realmente complexo, 
mas no mérito em si e acreditando eu na 
urgência e por entender e por convicção que é 
necessário o esforço sim de todos nós, não 
tenho neste momento como não votar SIM. 

 Eu voto SIM, a favor da urgência do 
deputado Luciano Machado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Fica então rejeitado o 
Requerimento de Urgência n.º 049/2020.  
 Acho que tem dois deputados que 
querem justificar o voto. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DEM) – Eu 
também, senhor presidente, pela ordem. 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente, 
pela ordem! 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Hércules também. Hércules também. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vou suprimir a fase das 
Comunicações de hoje, tá? Já são 10h02min. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado, também quero justificar meu voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vou atender todo mundo. 
Só quero dizer que a fase das Comunicações 
está suprimida hoje. Daqui vamos direto para a 
Ordem do Dia. 
 Com a palavra, o primeiro que se 
inscreveu para justificar foi o deputado Majeski, 
depois o deputado Lorenzo, depois o deputado 
Euclério, Hércules e Janete. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Capitão Assumção, senhor 
presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Ok. Deputado Majeski. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, depois da Janete sou eu. Está bom? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – 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 
360033003000340036003A00540052004100



26 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 19 de maio de 2020 

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Já havia 
pedido, presidente. Deputada Iriny. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Iriny também. Tá bom. 
 Deputado Majeski com a palavra. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Senhor 
presidente e demais colegas, meus 
cumprimentos àqueles que nos assistem pela TV 
Assembleia e que nos acompanham nesta 
sessão virtual. 
 Tem algumas ponderações que gostaria 
de fazer, presidente. Primeiro, o deputado 
Luciano quando ele diz assim: eu tive a ideia e 
tal, todos nós sabemos que o primeiro deputado 
a ventilar essa possibilidade, essa proposta foi o 
deputado Torino Marques no grupo dos 
deputados. Alguns deputados se manifestaram 
no sentido de que a gente poderia amadurecer 
isso de outra forma, o deputado Torino acabou 
não apresentando a proposta e o deputado 
Luciano o fez sem comunicar ninguém, ele 
apresentou a proposta simplesmente.  
 O deputado Luciano, disse sobre dar o 
bom exemplo; o bom exemplo com o dinheiro 
público tem que ser dado permanentemente e 
não apenas numa época de crise. Então, desde o 
dia em que comecei o meu mandato – eu tenho 
um grupo de assessores reduzido, a minha 
economia é de aproximadamente trinta e cinco 
mil reais por mês, então, que é o equivalente ao 
que o próprio deputado Luciano gastou de 
gasolina no ano passado. 

É bom que a sociedade entenda que os 
deputados têm o mesmo salário, mas eles não 
têm os mesmos gastos. Posso até concordar 
com a possibilidade de redução de salário, mas 
antes tem que ficar claro para a sociedade 
quanto cada deputado economiza efetivamente 
de dinheiro público. Por quê? Porque não existe 
um caixa do Governo de onde sai o salário do 
deputado, de onde sai o salário do assessor, de 
onde sai verba de gabinete. É tudo dinheiro 
público, sai do mesmo lugar. E se a intenção, 
efetivamente, é usar dinheiro para combater a 
pandemia, que fique claro para a sociedade 
quanto custa aos cofres públicos cada 
deputado, e quanto cada deputado contribui de 

economia não agora, apenas em três meses, 
mas permanentemente.  
 Tenho cinco anos e meio de mandato, 
somando o primeiro com este, e economizamos 
cerca de dois milhões e meio de dinheiro 
público. O bom exemplo precisa ser dado, com 
cuidado com o dinheiro público, 
permanentemente. Existe um verdadeiro 
fetiche com relação a salários de políticos, como 
se esse fosse o grande problema. Não vou 
entrar no mérito se ganhamos muito ou pouco, 
mas as coisas têm que ser clareadas. Se vamos 
reduzir o salário, e posso até concordar com 
isso, que aquele dinheiro que economiza cada 
deputado por mês fique claro para a sociedade, 
e que este dinheiro seja destinado para o 
mesmo fim.  
 Muito obrigado, deputado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Lorenzo 
Pazolini. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(REPUBLICANOS 10) – Senhor presidente, 
eminentes pares, bom dia. Bom dia a todos que 
nos assistem e à sociedade capixaba. Tenho 
acompanhado atentamente esse debate, senhor 
presidente, e tenho muita tranquilidade em 
falar, até porque hoje temos o gabinete mais 
econômico da Casa. Economizamos, em um ano 
e um mês de mandato, mais de um milhão de 
reais, dinheiro esse que está no orçamento da 
Casa. Então, com todo o respeito, temos 
legitimidade para falar e tratar sobre a matéria.  
 Mas me assustaram, sinceramente, 
algumas manifestações que li, através da 
imprensa capixaba, no sentido de que ao 
apresentarmos uma emenda na linha do que 
vários colegas falaram aqui hoje, estendendo os 
efeitos da redução para outros poderes, que 
seria uma medida adequada, a manifestação do 
colega no sentido de rechaçar e dizer que não 
aceitava emendas ao projeto.  
 Ora, com todo o respeito, o projeto não 
tem dono. A partir do momento em que ele é 
protocolizado nesta Casa, ele tem um autor, e 
todos os outros parlamentares e a sociedade 
têm direito a se manifestar. É democrático, é 
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legítimo. Todos podem ser ouvidos, todos 
podem apresentar sugestões, ideias, e essa 
coisa de ser dono de uma ideia, ou de se 
apossar indevidamente, de usurpar o debate 
democrático, isso me assusta. Assusta-me muito 
essa conotação de ser proprietário de algo que é 
público, de se dizer dono de algo que é da 
sociedade, que é do povo capixaba. A ideia não 
é de ninguém. A partir do momento em que 
você protocoliza a matéria, você é o autor, mas 
você não é o dono, você não é o proprietário, 
você não pode dispor livremente sobre isso, 
vender, transacionar, trocar. Isso não é da 
democracia.  
 Apresentamos uma emenda com o 
mesmo conteúdo que foi pensado por alguns 
colegas hoje, estendendo a outros poderes, e fui 
rechaçado de maneira muito veemente através 
da imprensa capixaba, lamentavelmente. Isso 
então é algo que não se compactua com o 
estado democrático de direito, não se 
compactua com o regime democrático, não se 
compactua com o livre debate de ideias. Mas, 
enfim, talvez o colega esteja em um momento 
difícil e não vou considerar tais fatos daqui para 
a relação a futuro. Talvez por estar emocionado 
em razão do debate.  
 Outra matéria que não temos nenhuma 
dificuldade em apoiar, mas queremos, sim, 
aprofundar as discussões. E quem tem, com 
todo o respeito, legitimidade para tratar do 
assunto, não somente, mas muito mais, é quem 
economiza. Temos, vou repetir, mais de um 
milhão de reais economizados em um ano e um 
mês de mandato. Temos um gabinete com nove 
servidores.  
 Então, senhor presidente, com todo o 
respeito aos colegas, aos vinte e nove 
deputados desta Casa e ao autor da matéria, 
não somos contra o debate, mas não podemos 
nos apossar de uma ideia, e principalmente uma 
ideia que foi levantada, como disse o deputado 
Sergio Majeski, que me antecedeu, por um 
outro colega, o deputado Torino Marques, no 
grupo de deputados. Alguém depois, 
posteriormente, querer se apresentar para a 
sociedade como o dono dessa matéria, e o pior, 
não aceitar que seja debatida na Casa, que 

receba uma emenda, isso é absolutamente 
lamentável. Não é da democracia.  
 Mas, enfim, senhor presidente, ressalto, 
concluindo, que não tenho nenhum problema 
em debater a matéria. Só acho que da maneira 
que foi feito, retirando emendas e não 
estendendo aos outros poderes, essa economia 
não chegará aos capixabas. O que queremos é 
que a economia efetivamente se reverta em 
melhoria de vida, se reverta em respiradores, 
em equipamentos de proteção individual, luvas, 
máscaras, aventais que possam proteger os 
profissionais de saúde, salvar vidas e, sem 
dúvida nenhuma, continuar o compromisso 
desta Casa, desde gestões anteriores, do 
deputado Theodorico de Assis Ferraço, à gestão 
de V. Ex.ª, no sentido da economia, da 
austeridade, da devolução de recursos ao Poder 
Executivo, mas fazendo a diferença na vida dos 
capixabas e colocando a digital deste Poder na 
vida das pessoas, marcando a vida das pessoas, 
fazendo a diferença na vida do capixaba.  
 Agradeço, presidente, e devolvo a 
palavra a V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Euclério 
Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DEM) – 
Novamente bom dia a todos.  
 Senhor presidente, quero fazer coro com 
as palavras dos deputados Sergio Majeski e 
Lorenzo Pazolini. Quero ser bem respeitoso com 
o deputado Luciano. A questão do grupo, a 
primeira pessoa que realmente tocou nessa 
questão foi o Torino, e foi ventilado por alguns 
colegas deputados até que arranjássemos uma 
solução, que quem quisesse fazer pegasse um 
DUA e fizesse.  
 A questão do bom exemplo, que o 
deputado Luciano falou. Bom exemplo a gente 
dá durante toda a nossa vida. Até entendo o 
desespero do deputado Luciano pelo revés que 
ele teve da Justiça de Brasília ontem, mas não é 
motivo para ele fazer isso. 
 Outra coisa, o deputado Luciano sabe 
que não é prerrogativa de deputado nenhum 
propor redução de salários ou aumento. Isso é 
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prerrogativa exclusivamente da Mesa Diretora. 
A sociedade tem que saber disso, que ele não 
pode ser autor. Ele quis ficar bem na fita, e eu 
até entendo.  
 Agora, queria fazer um apelo aqui, 
senhor presidente: como estava sendo discutido 
no grupo, quem quiser já se adiantar e fazer, 
faça. Não estou me referindo aos deputados, 
não. O deputado Lorenzo Pazolini tem razão, o 
deputado Majeski tem razão, o deputado 
Enivaldo tem razão: tem que incluir todos. Tem 
que incluir todos os poderes nessa questão. Se 
tiver que ser para um, tem que ser para todo 
mundo. Entendeu?  
 Só estou estudando, senhor presidente, 
a forma para fazer legal, para depois não 
acharem que estou fazendo política em cima da 
doação. Estou estudando a legalidade e meu 
coração manda doar para o asilo dos velhos de 
Vitória, para o combate ao coronavírus. É um 
pessoal mais sofrido. Ou para algum hospital.  
 Vou fazer a minha parte, mas quero dizer 
que a postura do deputado Luciano foi 
desnecessária, porque a prerrogativa não é dele. 
O projeto é inconstitucional.  
 Então já estou fazendo a minha parte e 
comungo com o pensamento do Majeski, do 
Enivaldo, do Pazolini e dos demais. Entendeu? 
Temos que parar, senhor presidente, de 
estarmos votando projetos inconstitucionais 
para agradar A, B ou C. O que dói em Chico tem 
que doer em 
Francisco.  
 Vou deixar para o deputado Luciano o 
seguinte, um brocardo: À mulher de César não 
basta ser honesta; ela tem que demonstrar que 
é honesta. 
 Obrigado, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Hércules 
Silveira.  
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Senhor presidente, pela ordem! Eu gostaria de 
depois também fazer a justificativa do voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – V. Ex.ª terá a palavra. 

 Deputado Hércules Silveira. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, primeiro eu quero arguir o art. 140 
do Regimento Interno, uma questão de ordem. 
Votação é votação. É SIM ou NÃO. Então, 
estamos encaminhando esta votação, estamos 
também discutindo o projeto, mas nós vimos 
nas votações verdadeiras (Inaudível). O 
presidente com a fala, ninguém pode 
interromper o presidente, a não ser que ele 
autorize. Ouvi muito, durante esta sessão, esta 
discussão, durante este debate, o presidente 
falando e toda hora alguém interrompia o 
presidente. Isso é antirregimental. Pode 
conversar com o Casa Grande.  
 Bom, eu queria lembrar para o meu 
querido amigo Majeski, quando falou em 
economia, que eu também já tinha feito a 
indicação. Não fiz um projeto de lei, fiz a 
indicação, da minha cabeça. Indicação, quem 
quiser fazer, faz; quem não quiser, não faz. Não 
participo de grupo de WhatsApp porque não 
tenho WhatsApp. Tenho cinco mil números de 
telefone no meu celular e não tenho grupo, 
então não tenho nenhum conhecimento disso, 
não entrei em nenhuma discussão.  
 Também sugeri, por indicação, a 
suspensão dos contratos dos veículos. Está tudo 
fechado, estamos em isolamento, por que tem 
que ter contrato dos veículos? Também a 
suspensão da verba de gabinete. Também fiz 
essa indicação. Além dos telefones, porque nós 
temos alguns telefones, são debitados nas 
contas dos gabinetes, e mandei debitar os meus 
telefones na minha conta pessoal. É uma forma 
de economia também.  
 Quero deixar isso bastante claro, mas 
não fiz nenhum barulho com relação a isso. É o 
meu pensamento. É como falou o Ferraço: é 
questão de foro íntimo. Meu comportamento 
sempre foi esse, respeito a todos, agora, 
lamento muito a confusão toda que se criou em 
torno desse assunto. Poderia ser muito menor. 
Um desgaste muito grande para nós da 
Assembleia, e a briga do político, entre nós, a 
briga é quem está lá fora. Tem muita gente 
querendo o nosso lugar, então, na verdade, é 
melhor que fique dentro de nós mesmos, dentro 
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da nossa casa. Priorizar a briga não é bom-
senso, não é uma boa conduta, e 
lamentavelmente isso está acontecendo.  
 Votei, justificando meu voto… E aí é 
justificar o voto. Por que votei assim? Votei por 
questão também que eu já tinha feito a 
indicação. Questão de foro íntimo, conforme 
falou o próprio Theodorico Ferraço, o deputado 
mais antigo da Assembleia, o mais velho, que 
tem me orientado muito.  
 Ferraço, muito obrigado. Carregou-me 
no colo muitas vezes em Cachoeiro.  
 Obrigado, um abraço. Foi por isso que 
votei SIM no requerimento de urgência do 
deputado Luciano Machado.  
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Presidente, quero justificar também. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Ok. 
 Deputada Janete de Sá. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Bom dia, 
companheiros e companheiras. Quero deixar 
claro também na minha justificativa de voto que 
somos favoráveis ao debate. Esse debate, 
inclusive, pode promover várias sugestões, 
porque existem diversos caminhos. Inclusive 
quero parabenizar o presidente da Assembleia, 
Erick Musso, que tomou determinadas atitudes 
como não pagar periculosidade, insalubridade, 
que são fatores ensejadores se você estiver 
exposto. Se o servidor não está exposto, de fato, 
não cabe o pagamento. E uma série de questões 
que foram contemporizadas no sentido de fazer 
economia e drenar esse recurso para essa 
demanda que estamos tendo na saúde.  
 Quero dizer também que nessas 
sugestões que podem ser dadas, muitas já 
foram proferidas pelos nobres deputados. O 
Hércules já apresentou diversas que nós 
assinamos em baixo, porque são atitudes boas 
para esse combate. 
 Apresentei um projeto que dispõe sobre 
a obrigatoriedade do uso de máscaras no 
âmbito do estado do Espírito Santo, também 
para poder ajudar com essa barreira que é a 
máscara nos transportes coletivos, nas vias 

públicas, nas repartições públicas, nos locais de 
atividades empresariais e comerciais, nos 
templos religiosos, enfim, nas mais diversas 
localidades. Fui surpreendida, no dia de hoje, 
com um informativo que acabou chegando até a 
minha residência onde a Ceturb está 
distribuindo máscaras nos terminais urbanos. 
Várias pessoas estão pegando essas máscaras. 
Peço às pessoas que não descartem a máscara. 
Essas máscaras não vieram da China. São 
máscaras de tecido que estão sendo 
confeccionadas no nosso estado, estão sendo 
confeccionadas por microempreendedores, por 
pessoas da economia informal, e as costureiras 
estão fazendo essa atividade para poder 
contribuir com o seu sustento e também com a 
prevenção. Pegou a máscara? Chegue em casa e 
lave com água e sabão ou coloque no cloro e 
passe com o ferro bem quente, por volta de 
cento e cinquenta a cento e oitenta graus, que a 
máscara estará esterilizada, pode ser reutilizada 
e também é uma forte barreira contra essa 
pandemia.  
 É o que tenho para dizer, mandando um 
abraço para todos, e dizendo que combinado 
não é caro. Tudo que se combina é possível e é 
passível de se aceitar. Agora, a imposição é uma 
coisa muito desagradável, a falta de ética, a 
desonestidade com os colegas. Isso precisa 
realmente ser rechaçado, porque tivemos trinta 
naquele ambiente da Assembleia e precisamos 
ter cordialidade e respeito para com todos os 
colegas. Respeito é bom e todos nós gostamos.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Capitão 
Assumção.  
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Senhor presidente, o primeiro 
deputado a trazer essa questão da redução dos 
salários para ajuda no período de pandemia foi 
o deputado Torino Marques, que colocou em 
apreciação aos demais deputados, porque cada 
deputado tem um pensamento diferente. A 
coisa mais coerente a ser feita foi feita pelo 
deputado Torino, que não quis jogar para a 
galera, não quis jogar para a torcida.  
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 O que penso na verdade, o meu 
pensamento? Por isso a minha justificativa de 
voto,  por isso eu ter votado contra o 
requerimento de urgência, porque sou a favor 
da redução dos salários, mas, principalmente, 
que todos os poderes estejam empenhados 
nessa luta contra o coronavírus. 
 A minha emenda, que apresentaria se o 
projeto do Torino ganhasse vigor, seria para que 
o governador do estado, a vice-governadora e 
os secretários também fossem incluídos, e não 
somente os deputados. Agora, esse 
requerimento de urgência, na forma que foi 
apresentado esse PL, é totalmente casuístico, 
oportunista e não retrata a verdade para os 
capixabas. Tem que ter a participação de todos, 
tem que ter a participação dos deputados, tem 
que ter a participação do Poder Executivo 
nesses nomes que acabei de citar, senhor 
presidente Erick Musso, governador, vice-
governadora e secretários, e do Poder Judiciário 
também, tem que ter a sua participação.  

Agora, da forma que foi apresentado, de 
forma autoritária, sem a inclusão de emendas 
que vão incluir nomes que, no apreço do 
deputado Capitão Assumção, têm que estar 
incluídos, nesse requerimento de urgência voto 
contra. Mas, sempre falando que lá no final, 
quando for a votação para a redução dos 
salários, votarei SIM. Já declaro o meu voto pela 
redução dos salários. Mas, neste momento, pela 
forma que foi apresentado, senhor presidente, 
de forma oportunista, o requerimento de 
urgência, voto NÃO! 

Muito obrigado, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Dary Pagung.  

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, ouvi atentamente a fala de todos os 
colegas a respeito do requerimento de urgência. 
Não encaminhei como vice-líder de Governo. 
Encaminhei e declarei que votaria NÃO, antes, 
porque, na verdade, não tratei desse assunto 
com o Governo. Isso é uma forma minha, do 
meu mandato de deputado.  

Por que declarei NÃO? Porque quero 
ouvir o parecer da Comissão de Justiça da 
Assembleia Legislativa.  

Realmente, no meu entender, como 
advogado, o projeto é inconstitucional. Mas, sei 
que a Procuradoria da Casa, junto ao relator, vai 
estudar esse projeto mais e vai trazer para o 
Plenário uma definição: se é constitucional ou 
inconstitucional.  

Então, o meu voto foi baseado na 
esperança de que a Comissão de Justiça traga o 
parecer para o Plenário, para que possamos 
votar, depois, o mérito.  

E quero aqui, presidente, esclarecer, 
porque acho importante, que tivemos um 
debate, na segunda-feira, sobre outro pedido de 
requerimento do meu amigo e colega deputado 
Pazolini, sobre o cartão corporativo do Governo 
do Estado, que encaminhamos pelo voto NÃO. 

O deputado Pazolini, ontem, trouxe um 
documento assinado pelo gerente da Casa Civil, 
e já tive acesso a esse documento. Esse 
requerimento já foi devidamente respondido 
pelo Governo por meio da Mensagem n.º 
25/2020, mas quero aqui frisar que nós 
dissemos, na segunda-feira, que eu, como 
deputado, desconhecia a existência de um 
cartão sigiloso no Governo do Estado.  

Segunda-feira, pedi à minha assessoria 
para pesquisar e tive a confirmação de que não 
existe, realmente, um cartão sigiloso no 
Governo do Estado, e sim, um gasto sigiloso que 
é amparado pelo art. 5.º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal. E quem faz esse gasto 
sigiloso no Governo do Estado? A Casa Militar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Um minuto para concluir, 
deputado.  

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Ok, 

presidente.  
Então, queria só esclarecer que existe, 

sim, o cartão corporativo. Existe. Que, na 
verdade, é para suprimento de fundos de 
pequeno valor. Existe esse cartão. Mas, dentro 
desse cartão, a Casa Militar pode usar de forma 
sigilosa o seu gasto.  
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E tenho aqui, presidente, está no Portal 
de Transparência, os valores. Na verdade, é 
sigiloso, mas, o valor está na transparência. Em 
2018, a Casa Militar teve um gasto de três mil, 
trezentos e setenta reais, e em 2019, sete mil, 
quinhentos e noventa e quatro. 

Então, queria só esclarecer esse ponto, 
de que existe, sim, o cartão corporativo do 
Governo do Estado. Mas, não é cartão sigiloso; 
só o gasto é sigiloso e é usado pela Casa Militar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputada Iriny Lopes.  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Obrigado, 

presidente. 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Senhor 

presidente, quero reafirmar aqui que o 
deputado Torino foi o primeiro a levantar entre 
nós a necessidade de que a Assembleia fizesse 
um gesto de solidariedade, materializada 
mesmo, junto à sociedade capixaba nesse 
momento de tamanha dificuldade.  

Vários de nós opinaram sobre como 
fazer. E o deputado Torino, respeitando o 
coletivo dos deputados... Se é para fazer algo 
que represente a Assembleia é preciso que a 
gente consiga entrar num consenso. Eu fiz 
declaração pública, está nos jornais, de que esse 
gesto não deveria ser exclusivo da Assembleia. 
Poderia, sim, ser redução de salários, mas, 
redução de todos aqueles que têm cargos 
comissionados ou por indicação, porque eu 
gostaria de evitar que isso chegasse aos 
assalariados. Não é correto, não é justo. 

Quero citar como exemplo aqui os fiscais 
que ficaram dezesseis anos sem reajuste. 
Tiveram, agora, o reajuste de três por cento, 
dado pelo governador Casagrande. Mas, ao 
mesmo tempo, quando votamos a questão da 
Previdência, esses três por cento de reajuste 
foram tragados pela nova legislação da 
Previdência.  

Então, no mérito, tenho concordância de 
que esse gesto precisa ser feito por todos nós 
que somos representantes públicos, ou por 
cargo eletivo ou por indicação, então, portanto, 
isso implica nos demais poderes participarem 

desse processo e também, em minha opinião, o 
projeto tem que indicar destinação. Então, 
houve um atropelamento, houve um 
atropelamento. Nós todos fomos atropelados 
antes de concluirmos as nossas opiniões e as 
nossas emendas. 

Não tenho nada contra o debate do 
projeto. Agora, quero fazê-lo à altura de 
resolver problemas, e não de reduzir o salário 
por noventa dias porque pouca diferença vai 
fazer. Como diz lá na minha terra, no interior, 
não dá para tapar o buraco do dente.  

Então, quero algo que seja significativo e 
que tenha impacto no enfrentamento do 
coronavírus aqui no estado Espírito Santo. Até 
porque, lamentavelmente, estamos acabando 
de receber a notícia de que o estado foi 
considerado um estado em alarme, já que o 
número de óbitos cresceu bastante. Do ponto 
de vista da OMS e do Ministério da Saúde já 
somos um estado em alarme, o que faz com que 
a gente aprenda a não querer passar o carro na 
frente dos bois e a fazer as coisas do jeito que 
precisa. 

Eu me senti desrespeitada! Eu me senti 
desrespeitada! E não gostaria que isso ocorresse 
mais. Devemos trabalhar uníssonos para que a 
gente possa, de fato, ajudar, e não só sair no 
jornal.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Luciano 
Machado.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Presidente, o senhor me inscreve? 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Inscrevo, com certeza. 
Deputado Luciano Machado.  
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Gandini 

também, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Está inscrito também.  
Deputado Luciano, com a palavra.  
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O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Senhor presidente, é lamentável isso tudo ter 
acontecido. Primeiro, porque vejo alguns 
deputados, que até admiro muito e sempre 
elogio onde estou... Tem deputado que uso 
como referência da boa política, e vou citar dois, 
por exemplo, que falaram hoje, antepuseram a 
mim, que é a deputada Iriny e o deputado 
Majeski. Dei esses dois de exemplo porque cito 
como referência de políticos que gosto, que 
acho que agem muito bem.  

Há mais de trinta dias apresentei o 
projeto e todo mundo tinha conhecimento. Fui 
procurado por um colega deputado para dar 
uma opinião contrária, uma ligação dando 
opinião: Ah, faz assim, faz assado. Então, achei 
que estava tudo fluindo muito bem.  

Quando resolvemos, o nosso presidente 
Erick pediu que cada deputado elegesse um 
projeto prioritário, eu elegi esse 2014. Isso, há 
trinta dias. Só que teve um intervalo de vinte 
dias, praticamente, sem sessão, pela questão da 
Covid, e o presidente e o deputado Pazolini 
tiveram, e acho que esse foi o motivo por que 
ficou muito tempo sem sessão.  

Como esse projeto não entrou nas duas 
reuniões seguintes, pedi urgência porque achei 
que seria necessário. Eu tinha selecionado, mas 
ele não entrou em votação. Aí pedi a urgência. 
Mandamos para o e-mail de todos os 
deputados, até para dividir o mérito e a 
responsabilidade com todos.  

Quando dei a opinião é porque eu estava 
recebendo muitas ligações de funcionários do 
Executivo e dos outros poderes: Poxa! Esse 
projeto seu tem emenda lá. Não, meu projeto é 
simplesmente dos deputados, não envolve 
outros poderes, não envolve nem servidores da 
Assembleia Legislativa. São só os deputados; são 
trinta, não mais do que isso.  

E quando eu disse isso, não é que eu não 
aceitava, eu disse que o meu projeto era esse. 
Agora, eu não votaria com nenhuma emenda. A 
única emenda que eu poderia votar seria se 
fosse para abaixar verba de gabinete, que eu 
uso; abaixar o recurso de combustível, que eu 
uso. Entendeu?  

Então, na verdade, a minha ideia foi 
essa. Eu tive uma pureza, achei que estava 

criando um anjo, e foi transformado num 
monstro esse anjo.  

Quero falar sobre a questão da 
imprensa. Um jornalista dos mais conceituados 
do Espírito Santo me passou uma mensagem – 
tenho em meu celular, para mostrar para 
qualquer colega deputado que quiser ver –, num 
determinado horário, e eu dirigindo, fazendo 
visitas, não vi a mensagem. Daí uma hora e 
tanto, ele me ligou de WhatsApp, me falando do 
que aconteceu. Até achei estranho o jornalista 
estar sabendo, ele não é do grupo do 
WhatsApp. Eu tentei amenizar, e o jornalista 
disse: Não, deputado, eu sei o que aconteceu, eu 
tenho tudo aqui. Falei: O que aconteceu? Ele 
citou três fatos, dos mais importantes que 
tinham acontecido na conversa do grupo de 
WhatsApp dos deputados. E nessa conversa, eu 
confirmei que realmente aconteceu e tal. Você 
me confirma?  Confirmo. Eu confirmei, até por 
ser um jornalista e porque eu achava que tinha 
que contribuir com ele; e de ser preservado, já 
que ele tinha as informações, que não sei quem 
passou para ele. Claro que confirmei com ele 
todas as informações. 

O que aconteceu - eu não esperava que 
nenhum deputado fosse me defender - foi que 
quatro deputados me atacaram, depois da fala 
de um colega deputado me criticando 
pessoalmente, de forma indevida, de forma até 
criminosa, e três deputados seguiram a linha 
deles. Só isso.  

Outros deputados... Fiquei até satisfeito 
com quem não falou nada. Dois, mais ou menos, 
falaram amenizando. E não me sentiria 
magoado com ninguém que estivesse contra. 
Não, não tive essa ideia de me magoar com 
quem fosse contra. É democrático, todo mundo 
tem direito. Há pouco mesmo, eu votei a favor 
de um regime de urgência e outros votaram 
contra. Isso é normal, é democrático. Jamais 
criaria essa situação.  

Quando coloquei no grupo dos 
deputados, porque era grupo fechado, não 
estava jogando para plateia, coloquei só no 
grupo: Olha, meu pedido de regime de urgência 
está no e-mail de vocês, se quiserem assinar e 
tal... A partir dali comecei a ser atacado. 
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Eu poderia ter complicado isso na minha 
rede social, e não foi isso que fiz.  

Quando fui à imprensa dar entrevista, foi 
porque a imprensa me chamou. Não pedi a 
ninguém da imprensa espaço para dar uma 
entrevista dessa, para falar sobre esse projeto 
nesses dias que passaram. Então, na verdade, 
fui atacado de uma forma muito covarde, e 
tenho todas as provas. Sou de paz, sou uma 
pessoa que nunca pensei em ir para a 
Assembleia criar problema. Defendo o Governo. 
Defendo o Governo porque acredito no 
governador Renato Casagrande. O Governo 
precisa muito menos de mim do que de outros 
deputados, porque sabe que sou como se fosse 
da família e voto a favor porque confio, 
acredito, tenho admiração. E sei que tem 
deputados que, talvez, nem tenham esse 
sentimento pelo Governo, mas que são mais 
importantes para o Governo do que eu. Porque 
o meu voto, geralmente, segue o caminho, 
porque tenho a minha tranquilidade com as 
ações do Governo transparente.  

Então, não tenho esse questionamento. 
Não vendo dificuldade para comprar facilidade. 
Fui eleito deputado de uma maneira tão leve 
que parece que Deus queria me dar o mandato 
e usou as pessoas. Foi uma eleição que nem eu 
acreditava na possibilidade; seiscentos 
candidatos no estado. Já disse isso. Muitos 
motivos para agradecer a Deus. 

E não pensei em ir para a Assembleia 
para passar pelo que já passei e estou passando, 
de forma que os motivos eu tinha vontade de 
saber. Mas, depois, comecei a sentir quais os 
motivos, mas, vamos lá, bola pra frente. Tive 
que responder alguma coisa à altura, se for 
preciso vou responder à altura, mas, sou de paz.  

Têm pessoas que eu tinha uma 
impressão quando cheguei à Assembleia, e 
mudei a impressão. E teve coisas que me 
decepcionaram bastante. Mas isso é uma 
questão pessoal minha, todo mundo na vida 
tem esse direito de se decepcionar, de admirar, 
de mudar de posição, de mudar de 
interpretação. É muito pacífico isso, é um direito 
democrático e isso faz as coisas evoluírem. 

Então, quero dizer que quando as 
pessoas dizem que eu quis jogar para a plateia, 

que eu quis aparecer, isso não é verdade. Se eu 
quisesse, colocaria na rede social que eu só tive 
essa assinatura, essa e aquela outra.  

O deputado que falou, deputado 
Assumção, ele tinha assinado o requerimento 
de urgência, ele não tinha visto nenhum defeito 
até então. Mas, depois que houve isso... 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – É porque tinha uma emenda, 
deputado, e você recusou a emenda. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu 

não recusei, quem sou eu para recusar Quem 
recusa é a Comissão de Justiça. 

Eu disse que o meu projeto era tal. E 
emenda, eu não recuso. Eu disse que o meu 
projeto era só num sentido. O meu projeto era 
pra... (Inaudível) 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Então, vá lá e inclua o 
governador, os secretários e a vice-governadora, 
deputado Luciano. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Isso 

aí é um problema do outro poder, não é um 
problema nosso. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Assumção, eu 
queria assegurar a palavra do deputado Luciano, 
por favor. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Mas, 

vamos lá. Eu quero só concluir, senhor 
presidente! 

Eu quero pedir desculpa à população, 
que está nos assistindo, por essa falta de 
respeito que houve nessa sessão. 

Eu nunca desrespeitei um deputado, 
como desrespeitei aqui. Mesmo sendo atacado 
no grupo - tenho todas as falas salvas -, não 
ofendi ninguém. Para um deputado único eu 
esclareci algumas coisas que eram importantes 
para esclarecer. Até porque, com esse 
deputado, lá atrás, já tivemos uma boa relação 
através de um assessor dele, que é meu amigo 
desde quando eu era criança. 
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Enfim, está pacificado. O que fiz foi com 
boa intenção. Não pensei em criar um monstro, 
não pensei em transformar isso num monstro 
em minha vida a ponto de pessoas fazerem 
articulação nos bastidores contra mim, fora das 
quatro linhas. Mas, tudo bem. Vamos lá. Estou 
bem tranquilo e consciente de que sou uma 
pessoa que nasceu respeitando. Eu chamo meu 
pai de papai, minha mãe de mamãe, tomo 
benção, só não aperto a mão, agora, por causa 
do Covid, mas sempre apertei a mão dos meus 
tios tomando benção. Respeito o mendigo do 
jeito que respeito o desembargador, do jeito 
que respeito qualquer empresário. Sempre 
tratei as pessoas com muita igualdade e tenho 
muito respeito ao ser humano. 

Li um livro do Augusto Cury chamado O 
Futuro da Humanidade, e me inspirei bastante 
no personagem principal que se chama Marco 
Paulo, um aluno de Medicina que foi com a 
turma à sala de Anatomia e quando viu aqueles 
corpos dissecados, e todo mundo brincando ali 
com aqueles corpos, ele quis saber quem são 
esses corpos. E o professor também esnobou, 
brincou do que ele estava falando, ninguém se 
preocupa com isso, e ele falou: Todos esses 
corpos têm uma história na vida para contar, 
todos eles passaram por alguma coisa. Se ele é 
um indigente, se ele não tem família, se ele está 
aqui, ele tem motivo para estar aqui. Então, 
esse livro se desenrola assim e acho que levo a 
vida assim. Jamais nasci para desrespeitar 
alguém. Jamais nasci para tratar como fui 
tratado... Jamais tratarei alguém da forma que 
fui tratado no grupo de WhatsApp. E é isso que 
quero dizer. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Enivaldo dos 
Anjos, para justificar. 

 
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 

Pela ordem, senhor presidente! Gostaria de me 
inscrever. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Ok. 
Deputado Enivaldo. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, ouvi atentamente a manifestação de 
todos e gostei da manifestação do deputado 
Capitão Assumção. 

Acho que essa matéria, e a minha 
disposição é essa e já coloquei a minha 
assessoria para analisar, e nós, no mérito da 
matéria, se o deputado autor da matéria não 
apresentar emenda, entendo que essa matéria 
dele não pode ser só para redução do salário da 
Assembleia, vamos apresentar emenda para 
reduzir os salários do Poder Judiciário, do 
Tribunal de Contas, do Ministério Público e do 
Executivo. O salário de todos os que estão no 
teto. Não dos servidores, mas de quem tem o 
teto. 

Então, considero que esse assunto só 
deve ir à frente se pudermos ter a coragem de 
enfrentá-lo de maneira objetiva.  

O Orçamento do Estado dedica aos 
poderes quase um bilhão e oitocentos milhões 
por ano. E nós podemos, então, e devemos 
raciocinar, que se o objetivo da matéria é de 
ajudar, todos os poderes têm que estar juntos. 
Porque no Orçamento do Estado que votamos, 
só o Poder Judiciário consome um bilhão e cem 
milhões; o Ministério Público, mais quase 
trezentos; o Tribunal de Contas, quase duzentos 
e cinquenta; a Assembleia, duzentos e trinta. 
Então, por que não todos os poderes darem a 
sua contribuição? 

Por isso que eu disse que colocar isso só 
em cima da Assembleia é estar fazendo média. 
Porque coragem é reduzir salário de 
desembargador, de conselheiro, de Ministério 
Público, de governador. Aí, sim, é coragem. 
Agora, atacar só os deputados, isso é fácil. 
Porque a Assembleia sempre foi a Geni da vez. 

Considero que a imprensa deve ser livre, 
deve se manifestar em tudo, mas nós não 
podemos também deixar de falar o que 
sentimos e o que é a verdade. 

Se o Poder Legislativo não for protegido, 
não for defendido pelos próprios deputados, 
não justifica você ser deputado; não justifica 
você ser candidato, então. Nós temos que 
trabalhar para o fortalecimento. E a Assembleia 
tem dado contribuição nos poderes do estado, a 
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maior contribuição. E é lógico que a imprensa 
não publica isso, que nós contribuímos mais 
com a economia e com a efetivação da 
economia do estado do que os outros poderes. 
A gente não vê na imprensa, por exemplo, 
quanto cada poder gasta por ano. 

A Assembleia já reduziu todas as suas 
despesas, já diminuiu tudo que pode diminuir, e 
espera que os outros poderes também façam 
isso. E os outros poderes nunca fizeram. Nunca 
fizeram. E nós não vemos nenhuma campanha 
contra os outros poderes. 

A questão, por exemplo, do que foi 
publicado esta semana do gasto de combustível. 
Não vejo a imprensa publicar o gasto de 
combustível do Ministério Público, o gasto de 
combustível do Poder Judiciário, do Tribunal de 
Contas. E por que não? É medo desses poderes? 
Por que a Assembleia tem que ter os seus gastos 
divulgados? Só a Assembleia? A transparência é 
obrigação de todos. Então, nós estamos 
acostumados a ter, entre aspas, a perseguição 
da imprensa, que é seletiva. Ela só divulga as 
coisas negativas da Assembleia. Ela não divulga 
as coisas negativas dos outros poderes.  

Nós vamos conviver com isso a vida 
inteira. Porque tenho cinco mandatos e toda 
vida foi assim. Só a Assembleia apanha. Os 
outros poderes são protegidos. Um, por ter 
verba de divulgação, de mídia, e outros por 
terem a caneta pesada. Então, nós temos que 
debater. Não vejo nenhum problema um 
deputado ter o seu projeto debatido. Às vezes, 
as vozes se alteram. Às vezes, o calor do debate 
aumenta. Mas isso é comum. Isso é da guerra. 
Isso é do convívio da política. Só não sou a favor 
de que a pessoa guarde mágoa ou fique inimigo 
do outro por isso. O debate é assim. Têm 
pessoas que debatem com a voz mais branda. 
Têm pessoas que debatem com a voz mais forte. 
Mas, temos que aprender esse tipo de 
convivência. Não podemos ficar mandando todo 
mundo calar a boca de maneira arbitrária, sem 
permitir que haja o debate. O debate é salutar, 
é inteligente. E quem propõe um projeto desse, 
sabe que é um projeto polêmico. Por quê? 
Porque ele foi um projeto seletivo. Ele só foi 
para atingir um tipo de segmento que já vem 

prestando ajuda e que precisava ser 
acompanhado dos outros projetos. 

Então, voto a favor do projeto se incluir o 
Ministério Público, o Tribunal de Contas, o 
Tribunal de Justiça, os defensores e o Governo 
do Estado. Se for assim, voto. Como também 
não acho justo que fosse só o Poder Judiciário, 
que fosse só o Poder Executivo. 

Quero apresentar a minha justificativa 
dizendo ao autor da matéria que continue tendo 
paciência porque o Parlamento é isso. O 
Parlamento é debate acalorado, é debate firme. 
São tempos pequenos que você tem para 
defender a sua ideia.  

O nosso presidente, com toda 
capacidade de presidir, dá sempre espaço para 
todo mundo, mas, mesmo assim, o tempo é 
curto. 

É como diz o José Esmeraldo: Eu merecia 
três vezes mais esse tempo que estou falando. 

Mas, num tempo curto, você, às vezes, 
tem que alterar a voz para poder ganhar 
veemência naquilo que você está falando. É 
como se você fosse um professor que quer falar 
mais alto do que o barulho dos alunos, para 
poder se mostrar dentro da sala de aula. 

Mas, não há nisso nenhum 
direcionamento de ódio e nem de 
enfrentamento pessoal. Pelo contrário, é muito 
comum, e as pessoas até estranham, que você 
faça um debate acalorado e depois, descendo 
da tribuna, abrace o outro que estava 
debatendo com você. Isso é da civilização. 

Agradeço, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Com a palavra, o 
deputado Bruno Lamas.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor 

presidente, senhores deputados, deputadas; 
capixabas que nos acompanham, o doutor 
Augusto Cury, psiquiatra mais lido da 
atualidade, brasileiro, ele fala, entre tantas 
coisas, que A vaidade é o caminho mais curto 
para o paraíso da satisfação, porém, ela é, ao 
mesmo tempo, o solo onde a burrice melhor se 
desenvolve. 
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Estou colocando o doutor Augusto Cury 
aqui, senhor presidente, para que essa reflexão 
seja profunda. Com a profundidade que ela 
merece.  

A população espera de nós deputados e 
do nosso Parlamento, equilíbrio, trabalho, 
representação, legislação, leis que melhorem, 
verdadeiramente, a vida das pessoas. A 
população espera, sim, de nós, também, que 
nós possamos reduzir despesas; que nós 
possamos fazer parte e fazer com que o 
Parlamento seja enxuto, como ele é. Como ele 
é! Mas, o Parlamento equilibrado, proporciona 
um estado equilibrado.  

Vou puxar um pouquinho mais, 
presidente Erick. 

A população capixaba lembra do 
momento trágico em que o Parlamento 
capixaba não foi equilibrado. Em que o 
Parlamento capixaba, com as suas exceções, 
porque tudo tem exceção, tentava se impor de 
forma até criminosa e atrasou o nosso estado e 
colocou o nosso estado em manchetes ruins no 
Brasil inteiro. 

Mas essa página foi virada pelo 
Parlamento capixaba, pela união de força da 
sociedade, da igreja, das pessoas de bem. E aí, 
podemos citar o Vereza, que foi presidente da 
Casa; o Rodrigo Chamoun, que foi presidente da 
Casa; o Guerino Zanon, que foi presidente da 
Casa; o deputado Theodorico Ferraço, senhor 
presidente, que foi presidente da Casa e foi 
quem, na ocasião, fez a devolução, fruto de 
economia do Parlamento, de trinta milhões de 
reais - participei desse ato como deputado - que 
foram entregues aos hospitais filantrópicos do 
nosso estado; e o deputado Erick Musso, em 
quem já votei por duas vezes, que conduz de 
forma equilibrada o Parlamento, e promove e 
propõe as mudanças, os ajustes necessários. 

E aí, senhor presidente, após essa 
profunda reflexão do valor e da importância de 
um Parlamento equilibrado para fiscalizar, para 
legislar, para representar, para falar pelas 
pessoas, não estamos votando aqui, senhor 
presidente, aumento de salário. Porque, às 
vezes, as pessoas confundem. 

Já fui vereador por três mandatos. Na 
ocasião, a Câmara queria aumentar o salário 

bruscamente. Votei contra. E passei dois anos 
devolvendo cem por cento do valor do reajuste 
e comprovando. Está lá nos anais da Câmara. 

Mas, o que nós estamos votando e que 
está sendo proposto aqui, não é aumento de 
salário, é um corte, é uma redução de trinta por 
cento. E aí, há várias, diversas possibilidades de 
um parlamentar doar, deixar de receber ou 
devolver a parte do salário que acha justo nesse 
momento. 

As emendas, senhor presidente - como 
fez, inclusive, o deputado Euclério, a quem 
quero cumprimentar, que já se manifestou para 
devolver -, são uma proposta muito 
interessante. A emenda parlamentar chega para 
a população como prestação de serviço. As 
emendas precisam, podem ser focadas e 
centralizadas, agora, na Saúde. É uma ideia que 
a deputada Janete deu e que eu falei na sessão 
anterior que é importante. 

E a Assembleia pode, sim, também, 
como disse o deputado Enivaldo e tantos 
outros, de forma coletiva, construir uma 
proposta de redução de salário para o 
momento, mas para todos os poderes que têm 
impacto, porque a economia de gabinete todos 
nós fazemos. Da forma como foi colocado, eu 
também, estando aí, economizamos e 
assinamos, com postagens, com combustível, 
com verba de gabinete, fazendo com zelo, com 
responsabilidade, com ética, no nosso mandato 
de deputado estadual. 

Então, esta é a reflexão que eu deixo 
nesta manhã para os capixabas, diante de tudo 
o que aconteceu: qual é a função de um 
Parlamento e qual é a importância de um 
Parlamento equilibrado para uma sociedade 
como a nossa e para um Estado, gestão fiscal 
nota A, como é o nosso, que enfrenta uma 
pandemia sem precedentes, inédita, senhor 
presidente? 

Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Fabrício 
Gandini. 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Senhor 

presidente, eu queria justificar meu voto! 
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Eu votei SIM no projeto que propõe a 
redução de trinta por cento no salário dos 
deputados por achar que, este momento em 
que a gente está vivendo, a gente precisa se 
colocar ao lado dos que estão sentindo essa dor, 
perdendo seus salários, que tiveram reduções. 

Acho que o projeto mostra que os 
deputados têm empatia e que poderiam, e 
podem ainda, mesmo não tendo sido aprovada 
a urgência, dar essa demonstração de que a 
gente pode, junto com eles, passar por este 
momento. Eu sei que é simbólico, não resolverá 
totalmente o problema, por isso ainda propus 
uma emenda ao projeto que possa reduzir em 
vinte por cento o recurso do orçamento da 
Assembleia. Eu acho que aí a gente precisaria 
aprofundar para saber quais os cortes poderiam 
ser feitos, para que a gente pudesse dar esse 
exemplo, tendo em vista que o orçamento do 
Estado, para o próximo ano já, tenho certeza 
que vai diminuir bastante, e a gente precisa se 
preparar para esse momento. 

Acredito que todo deputado tenha o 
direito de fazer as propostas. A gente às vezes 
tem discussões acaloradas, mas todo deputado 
tem o direito de fazer as suas propostas. Não é 
necessário combinar antes, discordo totalmente 
disso, até porque ninguém combina nenhum 
projeto que propõe. Então, enfim, eu acredito 
que a gente pode muito avançar. E, o período 
de discussão agora, das comissões, se inicia. Não 
tem também problema algum de apresentar 
emenda. Nenhuma emenda foi rejeitada, pelo 
contrário, as emendas vão ser avaliadas ainda. 

Assim, eu sei que a gente fica um pouco 
em um clima acalorado, mas a gente precisa 
compreender que isso é normal do Parlamento. 
Já passei por isso na Câmara, já passei por isso 
em vários momentos, e a gente precisa saber 
superar este momento juntos. Mas o mais 
importante é o que a gente precisa comunicar 
com as pessoas que estão passando por este 
momento. Acho que é isso que a gente precisa 
ter em vista: as pessoas que estão passando por 
muita dificuldade e que a gente precisa se 
colocar ao lado delas, sentindo a mesma dor 
que eles estão sentindo. 

Obrigado, senhor presidente! 

Senhor presidente, eu gostaria de pedir 
vista de todos os projetos que estão na pauta, 
tendo em vista que V. Ex.ª falou que ia inverter. 
E, até para dar essa informação logo, se quiser 
tomar alguma decisão em relação a isso, 
continuar. Ok? Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Agradeço! 
Deputado, o último inscrito. 
 
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 

Presidente, queria parabenizar esta Casa, aos 
meus amigos, excelências, nobres deputados! 
Acho que agora nós chegamos ao ponto. 
Anteriormente ficou ruim até para quem nos 
assiste de casa, a forma meio bruta, mas bem 
explicada pelo Enivaldo. Como o tempo é 
pequeno, infelizmente, às vezes a gente tem 
que aumentar o tom, mas para quem nos 
assiste fica muito ruim. Então, quero 
parabenizar todos os meus amigos, porque 
abaixamos o tom e elevamos o diálogo à forma 
mais esclarecedora para todo mundo. 

Quero deixar alguns pontos claros sobre 
a votação específica. Eu não sou contrário ao 
projeto, de forma alguma! Acho importante a 
Assembleia continuar nessa linha, presidente, e 
aí eu quero parabenizar V. Ex.ª, grande 
austeridade, responsabilidade com a coisa 
pública, diminuindo e buscando diminuir, cada 
vez mais, os gastos – e essa é a nossa obrigação, 
deixo bem claro! Acho importante também os 
deputados passarem a votar o projeto com uma 
maior segurança, depois de um parecer técnico 
desta Casa, dos procuradores, depois do parecer 
técnico dos nossos servidores também - tenho 
advogados contratados, trabalhando junto. 
Então, me sentirei um pouco mais à vontade 
para votar lá na frente, depois desse debate. 

Acho, de acordo com que o Enivaldo 
falou também, que devamos incluir - aí fica claro 
no meu voto - todos os poderes. Deixo aqui já o 
compromisso: se assim tiver, o meu voto é 
favorável logo de cara, pode contar comigo! 
Acredito que o projeto sofra alguns ajustes, tem 
que sofrer. Jamais ataquei um colega. Senti-me, 
como alguns também, um pouco desvalorizado 
por alguns colegas que acabam tentando 

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 
360033003000340036003A00540052004100



38 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 19 de maio de 2020 

desconstruir o trabalho que toda a Assembleia 
fez. O deputado Bruno disse aqui - meu amigo -, 
com tranquilidade, o que era esta Casa no 
passado e o que nós levamos. Estou 
acostumado também, Gandini, com essas 
discussões. Fui vereador e sei. Mas, 
infelizmente, a gente tem que lembrar que 
quem tem que ganhar é a população. Não 
adianta fazer gracinha, jogar para a plateia e 
causar discórdia. Acho isso muito ruim. 

O meu voto não é contra a redução, 
óbvio. Nós temos a obrigação de reduzir o 
custo, sim, da máquina pública. Mas, sim, sinto 
normal em fazê-lo contra a urgência para a 
gente discutir melhor. Então, quero parabenizar 
toda esta Casa de Leis, todos os deputados. E é 
isso aí, sempre discutir, mas abaixar e mostrar à 
população que nós temos capacidade de botar 
este estado e este país para frente. 

Obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Passamos ao item... 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DEM) – 

Senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Euclério. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DEM) – Só 

fazer um registro. Quando eu quis dizer que o 
valor dos meus trinta por cento eu estou 
propenso a doar para o Asilo dos Velhos, é 
porque eu queria doar para o meu município de 
Cariacica. Mas tem obstáculos eleitorais. Eu 
quero que o povo entenda isso, entendeu, 
deputado Erick! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Ok! 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DEM) – E 

eu tenho que estudar, e, se eu não puder, vai 
ser para o Asilo dos Velhos. E quando eu disse 
que à mulher de César não basta ser honesta, 
ela tem que demonstrar que é honesta, é me 
referindo aos deputados que votaram SIM, 
porque independente de o projeto ser aprovado 

ou não, eu acho que eles deveriam, até pela 
convicção deles, fazer o depósito de trinta por 
cento, como eu vou fazer. 

Obrigado, senhor presidente! 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Deputado Erick, um minuto! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputada Janete. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – É só para 

poder V. Ex.ª estar passando a orientação 
novamente para os deputados de que este 
recesso - recesso não, este trabalho nosso, 
recuado, no isolamento social em casa -, é para 
de fato ser feito, porque o deputado Luciano 
falou que ele não respondeu rapidamente ao 
jornalista porque ele estava fazendo visitas 
domiciliares. 

Gente, nós não estamos nesse 
(Inaudível) isolamento social para fazer visita! 
Então, por isso que, quando se fala em 
demagogia... Porque é um contrassenso! Como, 
se a orientação da Assembleia é nós ficarmos 
em isolamento social, o deputado anda fazendo 
visita domiciliar e fala que faz proposta, 
diferentemente disso? 

Só deixando aqui o meu registro para V. 
Ex.ª estar dando essa orientação para todos os 
parlamentares, de que o recesso e o que nós 
pregamos de isolamento social é para 
acontecer, de fato, na prática nossa também. É 
o que tenho a acrescentar, porque vi 
claramente ele falar, na exposição dele, que ele 
está fazendo visita domiciliar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – 6. Requerimento de 
Urgência n.º 051/2020, do deputado Marcelo 
Santos. É um projeto de resolução, que institui o 
plenário virtual, dando a legitimidade em 
algumas ponderações do que nós já estamos 
executando e fazendo. Peço aí ao secretário-
geral da Mesa que depois possa distribuir o 
projeto para que a gente possa fazer a votação 
dele na semana que vem. 
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Os deputados que aprovam, 
permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado, deputado Marcelo, o 
requerimento de urgência de V. Ex.ª. 

V. Ex.ª quer a palavra? (Pausa) 
Posso tocar. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 

Presidente, serei muito rápido! Só para informar 
aos colegas que isso é tudo fruto daquele 
projeto que V. Ex.ª me designou para poder 
coordenar, a Assembleia Digital. Aqui nós 
estamos criando o plenário virtual nas 
comissões. O que antes era meramente um 
pensamento antes da pandemia, que era, na 
Comissão de Justiça, para matérias terminativas, 
nós fazermos o plenário virtual, diante da 
pandemia a equipe técnica da Assembleia se 
debruçou - diante inclusive da pauta que V. Ex.ª 
fez de criar o plenário virtual - para que nós 
pudéssemos, além de discutir a votação 
terminativa, também a votação das matérias 
todas nas comissões. 

Como não há isso no Regimento, há de 
ser necessário incluir no Regimento essa 
questão e também estar criando aí as regras 
para a votação no plenário virtual. Por isso que 
é importante que o Casa Grande já distribua 
para todos os colegas deputados como serão as 
votações, como é que se dará o plenário virtual, 
até porque não é só de sessão ordinária e 
extraordinária que nós vamos viver neste 
Parlamento, teremos que ter sessões ordinárias 
também nas comissões temporárias, nas 
comissões permanentes, e também sessões 
extraordinárias, para que nós possamos tocar a 
nossa vida. Na verdade, garantir o bom 
funcionamento, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Obrigado! 
Do item 7... 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(REPUBLICANOS 10) – Pela ordem, presidente, 
eu queria justificar voto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Lorenzo 
Pazolini. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(REPUBLICANOS 10) – Senhor presidente, 
eminentes pares, público que nos assiste 
através da TV Assembleia, eu acompanhei com 
muita atenção a manifestação dos colegas e 
tenho muito, profundo respeito e admiração por 
todos os pares, deputados, deputadas, 
legitimamente eleitos para esta Casa, mas trago 
algumas ponderações que acho que são 
importantes neste momento. 

Nós apresentamos uma emenda ao 
projeto em debate, ao projeto hora debatido, 
que visa estender para além do Poder 
Legislativo essa redução. Nós entendemos, de 
maneira muito respeitosa, que é o momento de 
todos darem a sua cota de contribuição. Mas 
essa cota, não pode ser restrita ao Poder 
Legislativo do Estado do Espírito Santo, até 
porque, se temos efetivamente o objetivo de 
salvar vidas e de obter uma maior quantia de 
recursos financeiros oriundos dos impostos 
pagos pelos capixabas para que isso se reverta 
em equipamentos de proteção individual, em 
leitos de UTI, em máscaras, em álcool em gel, e 
aventais, enfim, respiradores, nós temos a 
certeza absoluta de que a contribuição da 
Assembleia é importante, mas não será 
suficiente. Temos que estender para os outros 
poderes, e essa foi a nossa proposta. 

E nós, então, não adotamos, não 
votamos favoravelmente, inicialmente, ao 
regime de urgência, pelo fato de essa nossa 
emenda ter sido rechaçada publicamente 
através dos órgãos de imprensa do estado 
Espírito Santo. O que nós queremos é estender 
aos poderes, estender os efeitos aos outros 
poderes para que nós tenhamos uma condição 
melhor, efetivamente, de salvar as vidas dos 
capixabas. E eu percebi que há um alinhamento 
dos colegas em relação a isso. 

A nossa emenda, então, provavelmente 
deverá ser acatada com mais tranquilidade, com 
o exaurimento da discussão e chamando 
também os demais poderes para o debate. Isso 
é muito importante! Chamando e convidando os 

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 
360033003000340036003A00540052004100



40 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 19 de maio de 2020 

demais poderes para o foro adequado, que é a 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Mas 
continuamos a favor da matéria. 

E, senhor presidente, deixar claro aqui o 
nosso compromisso com os capixabas. Temos 
uma austeridade de gastos, temos redução de 
gastos, adotamos um regime extremamente 
severo para que não haja desperdício de 
dinheiro público. Economizamos, em um ano e 
um mês, mais de um milhão de reais, dinheiro 
este, hoje, que certamente colaborará no auxílio 
e certamente colaborará para o 
engrandecimento desta Casa e dos trinta 
deputados, porque a economia, ao final, não é 
só minha, a economia é de todos os deputados 
e é do Poder Legislativo. Vigora o princípio da 
colegialidade. Quando nós votamos uma 
matéria, nós temos, para ser aprovada, o apoio 
dos colegas. Então, a vitória é de todo o Poder 
Legislativo, e isso precisa ficar ressaltado. Mas 
temos um gabinete austero, um gabinete com 
nove servidores, e economizamos mais de um 
milhão de reais com um ano e um mês de 
mandato. 

Eu agradeço, senhor presidente! Devolvo 
a palavra a V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Obrigado! 
Do item 7 ao item 9, todas indicações 

dos senhores e das senhoras deputadas. 
 

7. Indicação n.º 774/2020, do deputado 
Hudson Leal, ao governador do Estado, para 
conceder gratificação especial por exercício de 
atividade insalubre, de caráter excepcional e 
temporária, aos servidores profissionais da 
saúde, em pleno exercício de suas atividades 
enquanto durar o período do estado de 
calamidade pública 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=92186&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/92186-
112905627605052020-assinado.pdf#P92186 
  

8. Indicação n.º 775/2020, do deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini, ao governador do 

Estado, para instalação de um hospital de 
campanha para atendimento de pacientes 
com coronavírus em estado de baixa 
complexidade, no antigo e desativado Hotel 
Canto do Sol, em Jardim Camburi, município de 
Vitória, 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=92187&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/92187-
113705191305052020-assinado.pdf#P92187 
  

9. Indicação n.º 776/2020, do deputado 
Adilson Espindula, ao governador do Estado, 
para patrolamento da Rodovia Bernardino 
Monteiro (ES080), reduzindo os transtornos 
enfrentados por motoristas que trafegam na 
referida rodovia. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=92054&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/92054-
122414790828042020-assinado.pdf#P92054  
  
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 
Não havendo discussão, nós declaramos 

aprovadas as indicações. 
Passamos à Ordem do Dia. 
No item 1, o Gandini permaneceu com o 

prazo de vista. 
 

(1. Discussão, em rito sumário, do 
Projeto de Lei n.º 193/2020) 
 

No item 2, o deputado Gandini se 
prevaleceu do prazo, e é regimental. 

 
(2. Discussão, em rito sumário, do 

Projeto de Lei n.º 239/2020) 

 
No item 3, o deputado Gandini se 

prevaleceu do prazo regimental. 
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(3. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º  
 197/2020) 
 
No item 4, da mesma forma. 

 
(4. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
132/2020) 

 
Então, passamos ao Grande Expediente. 
Líder do Governo. 
 
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 

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

REPUBLICANOS 10) – Não tem pela ordem 
agora.  

Deputado líder do Governo, Dary 
Pagung.  

Nós vamos seguir o rito regimental. 
 
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 

Sim, senhor, senhor presidente! Só queria 
parabenizar o deputado Marcelo Santos por 
todo empenho junto à equipe técnica. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Deputado, me permita só um minuto! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Não! Um minutinho, 
gente! Assim, eu preciso seguir, eu preciso que 
vocês me ajudem. Eu preciso que vocês me 
ajudem! 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Não, 

mas eu preciso de um esclarecimento. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Eu preciso que vocês me 
ajudem!  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Sim, 

deputado, mas deixa eu te dizer! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Por exemplo, nós não 

tivemos fase das Comunicações, eu fui calmo, 
tranquilo, dei a palavra a todo mundo, ouvi 
atentamente. Aí eu consigo chegar, onze e doze, 
nos oradores; aí entram outros pela ordem. 

Então assim, semana que vem... 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Não é 
pela ordem, eu preciso esclarecer a V. Ex.ª... 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Um minutinho. Eu quero 
dizer o seguinte: 
 

O SR. RENZO VASCONELOS – (PP) – 
Senhor presidente, eu peço desculpas! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Não, Renzo, não tem 
problema nenhum, eu só preciso da ajuda. 

Semana que vem, deu quinze e trinta, 
não votou, eu não vou seguir com o Expediente 
e com as matérias. Aí vai de cada deputado 
querer que a sua matéria seja votada ou não. Eu 
vou dar meia hora para o Expediente, vou dar 
meia hora para a fase das Comunicações, vou 
dar uma hora para a Ordem do Dia. Nós vamos 
seguir o rito da sessão, porque senão a gente 
não consegue fazer uma sessão ordinária. Eu sei 
que esse projeto hoje foi um projeto 
amplamente polêmico, e por isso até que eu 
deixei dar uma ramificada. Mas a gente precisa 
tentar se educar, e aí eu me incluo também. 
Todos nós, para que a gente consiga seguir meia 
hora disso, meia hora daquilo, uma hora, e tal. 
Senão, a gente não consegue fazer uma sessão 
ordinária do início ao fim, porque aí ela vai 
atropelando. E eu entendo a dificuldade, porque 
é online, é tudo muito novo para todos nós, e 
assim por diante. 

Então, concedo a palavra ao deputado 
Renzo e logo em seguida à deputada Janete. 

 

O SR. RENZO VASCONELOS – (PP) – Não, 
senhor presidente, vou seguir a sua 
recomendação. Não quero atrapalhar. Deixa 
para a próxima. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Obrigado, deputado 
Renzo! 
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Deputada Janete. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado, é um esclarecimento. Eu preciso. O 
senhor sabe do meu carinho por V. Ex.ª, do meu 
apreço. Eu procuro contribuir e apoio V. Ex.ª na 
presidência e o seu trabalho. Mas quero dizer 
que no item 4 da Ordem do Dia, a discussão 
única em regime de urgência do meu Projeto de 
Lei n.º 132/2020... 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Verdade, está na 
Comissão de Cidadania. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Pois é!  
...que fala do Programa Estadual de 

Alimentação Social, para essa matéria não foi 
pedido prazo, nenhum parlamentar pediu prazo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Mas é porque o deputado 
Gandini me disse, há pouco mais de quinze 
minutos, que estava solicitando prazo 
regimental pela Comissão de Justiça em todos 
os itens. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Ah! 

Porque como eu não sabia disso, estou aqui 
aguardando o meu projeto e por isso eu 
precisava desse esclarecimento. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Não é isso, deputado 
Gandini? Só para a gente fechar o... 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – O 

entendimento. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – O entendimento. 
Deputado Gandini, só para fechar o 

entendimento. V. Ex.ª solicitou prazo em todos 
os projetos, e aqueles que já estavam pedidos, 
manutenção do prazo. Não é isso? 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Isso! 

Exato! Aí, segunda-feira eu vou liberar a 
maioria. Ok? 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Então é isso, deputada 
Janete. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu 

agradeço, deputado Erick. Só faltou esse 
esclarecimento. Por isso que eu estranhei 
quando foi para o Grande Expediente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) –Tá joia então! Graças a 
Deus tudo devidamente esclarecido. 

Com a palavra o líder do Governo, pelas 
Lideranças Partidárias. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, eu quero, primeiro, agradecer V. 
Ex.ª pelo trabalho. Eu sei que não é fácil 
monitorar uma sessão virtual, principalmente 
em alguns projetos importantes, outros 
polêmicos. E V. Ex.ª teve um trabalho muito 
importante como juiz. Eu quero aqui 
parabenizar.  

E dizer que eu falei, no debate anterior, 
em um projeto de lei, que nós precisamos ficar 
muito atentos quando a gente protocola algum 
projeto, principalmente pensando no 
coronavírus, para que possamos não chegar ao 
ponto que já chegou o estado do Maranhão, 
Pará, e já bloqueou, teve bloqueio total do 
estado. E se nós começarmos a liberar alguns 
projetos para que a sociedade possa voltar às 
ruas, nós podemos chegar também nesse 
mesmo patamar que já chegou o Maranhão e 
Pará. O estado do Ceará, a partir de agora, 
sexta-feira, dia 8, também já decretou, e 
Pernambuco está avaliando. Então, é muito 
importante todos nós, colegas parlamentares, 
começarmos a pensar nessa possibilidade. 

Então quero aqui, como vice-líder do 
Governo, pedir muita atenção aos deputados e 
deputadas. (Pausa) 

Quem está falando? É o deputado 
Hércules? 

 
O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – V. Ex.ª 

me permite um aparte? 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Sim, sim! 
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O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – 
Primeiro, eu quero agradecer a V. Ex.ª pelo 
aparte e também pelo equilíbrio e a inteligência 
de V. Ex.ª neste momento tão triste que o Brasil, 
que o Espírito Santo está passando. E dizer que 
é importante mesmo que fixe mais as nossas 
questões na questão do coronavírus. 

O deputado Pazolini fez uma indicação 
para aproveitar o Canto do Sol, antigo hotel em 
Camburi, para que faça ali um hospital de 
campanha. Eu já tinha sugerido, Pazolini, lá 
atrás, no mês passado, que fosse feito o hospital 
de campanha lá no Pavilhão de Exposição de 
Carapina, que é um local que tem 
estacionamento e tem uma estrutura muito 
melhor. E você poderia sugerir – eu acho que eu 
apoiaria, com certeza – que ali fosse uma 
espécie de alojamento, um hotel, para os 
profissionais de saúde não voltarem para casa. 
Muitos estão ficando doentes. Não demora nós 
teremos óbitos também entre pessoas que 
trabalham diretamente com os pacientes. 
Então, Pazolini, é uma ideia boa, mas eu 
gostaria que fosse ali um hotel para abrigar os 
profissionais de saúde, para não retornarem às 
suas residências e não levarem contaminação 
para a sua família, e lá, no Pavilhão de Exposição 
de Carapina, que fosse feito o hospital de 
campanha. 

Hospital de campanha, até o meu 
querido secretário, que no momento não está a 
favor, acha que não é o momento de fazer 
hospital de campanha. Mas, na verdade, eu 
tenho conversado com alguns infectologistas e 
eles estão dizendo que é o momento, sim, de 
não se pensar só, mas de começar a construir 
hospital de campanha. No estudo que fizemos 
com eles, a cada vinte pessoas, a cada vinte 
pacientes que vão para o hospital de campanha, 
três vão precisar ir depois para a UTI. Então, 
estariam dezessete pacientes voltando para as 
suas residências já curados, sem precisar de 
tratamento mais complexo, como é o caso do 
respirador, como é o caso da UTI. 

Então, na verdade, Pazolini, é muito boa 
a ideia, mas ali seria um hotel bom para os 
profissionais e o Pavilhão de Carapina para 
hospital de campanha. 

Obrigado, Dary! Mais uma vez o meu 
abraço. Um grande líder, que está a cada dia se 
firmando mais nessa posição. Tem o meu 
apreço e a minha admiração. 

Obrigado! 
 
O Sr. Delegado Lorenzo Pazolini – 

(REPUBLICANOS 10) – Deputado Dary, V. Ex.ª 
me concede um aparte? 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Um 

aparte? Concedo. 
 
O Sr. Delegado Lorenzo Pazolini – 

(REPUBLICANOS 10) – Agradeço, deputado Dary 
Pagung. 

Com certeza absoluta, deputado 
Hércules Silveira, nosso decano experiente, 
médico, não tenho dificuldade nenhuma em 
aderir à proposta de V. Ex.ª, que certamente 
também visa ao bem da sociedade capixaba, 
assim como os outros vinte e nove 
parlamentares desta Casa. 

Então, é nossa a indicação, mas podemos 
também caminhar conjuntamente e evoluir na 
ideia e chegar a uma conclusão que atenda ao 
interesse social e ao interesse dos capixabas. 
Agradeço a colaboração de V. Ex.ª, deputado 
Hércules e devolvo e agradeço também o aparte 
ao deputado Dary Pagung. 

Obrigado! 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Obrigado, 

Pazolini! 
Eu quero então, só para finalizar, 

agradecer a todos os deputados e deputadas 
que aprovaram os projetos importantes para a 
sociedade capixaba, e dizer que esta foi uma 
semana muito positiva para a Assembleia. E 
chamar a atenção de todos os capixabas da 
importância, neste momento, de seguir as 
orientações das autoridades sanitárias. Quem 
pode, fique em casa. E aqueles que estão na 
linha de frente, nós sabemos que tem muitos - 
temos os policiais, nós temos funcionários dos 
supermercados, das farmácias, dos hospitais, 
médicos, enfermeiros e pessoas que estão 
cuidando da saúde do nosso estado -, que usem 
máscaras, lavem as mãos e usem álcool em gel. 
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Só assim, com esse cuidado, nós poderemos 
enfrentar e vencer essa guerra, que nós 
sabemos que é invisível. 

Quero aqui, primeiro, agradecer todo o 
apoio dos deputados e das deputadas. Obrigado 
pelo apoio! Que nós possamos, a cada dia, 
enfrentar juntos - cuidando um do outro - essa 
pandemia. 

Então, no mais, senhor presidente, 
obrigado! Que nós possamos nas graças de 
Deus... Esta semana foi uma semana em que 
nós trabalhamos muito na Assembleia 
Legislativa em favor da sociedade capixaba. Que 
nós possamos, a Assembleia no todo, contribuir 
ainda mais para o estado do Espírito Santo. 
Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Nós agradecemos ao 
deputado Dary Pagung.  

Eu passo, agora, aos Oradores Inscritos.  
Com a palavra o primeiro orador inscrito, 

Delegado Danilo Bahiense. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Bom dia, presidente, bom dia senhores 
deputados, servidores e todos que nos assistem. 
Presidente, nós apresentamos algumas 
indicações e um projeto de lei e eu gostaria de 
usar este meu tempo, agora, para falar sobre 
esse assunto. 

No dia 13/04 nós apresentamos o 
Projeto de Lei Complementar n.º 026/2020, que 
reconhece o falecimento em virtude de infecção 
de coronavírus, o Covid-19, contraída por 
servidores públicos civis e militares do estado 
do Espírito Santo no exercício de suas 
atribuições, como acidente de serviço para fins 
de pagamento de pensão especial. 

Após o advento da Medida Provisória n.º 
927/2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu, 
em liminar, julgada em 29 de abril, que o fato de 
o trabalhador ser contaminado com Covid-19 é 
considerado como doença ocupacional, o que, 
por sua vez, equipara-se a acidente de trabalho. 

Então, esse projeto de lei nosso vem 
atender à reivindicação de algumas das nossas 
categorias e nós recorremos, ontem, e 

solicitamos a atenção especial por parte dos 
colegas. 

Também, em 20/03, nós apresentamos 
aqui uma indicação, que foi uma solicitação da 
população de Iconha e adjacências, com relação 
ao reforço do efetivo da Polícia Militar no 
município de Iconha, o que é muito importante, 
tendo em vista aquela tragédia que ocorreu e a 
população se sentiu um pouco prejudicada pela 
falta de efetivo, em especial. Como todos 
sabem, a Polícia Civil está com carência de mil e 
oitocentos servidores. O efetivo, que deveria ser 
de três mil e oitocentos e cinquenta, nós 
estamos com pouco mais de dois mil e 
cinquenta, e isso vem prejudicando. 

Nós fizemos também, presidente, a 
Indicação n.º 524/2020, com relação à 
reativação dos DPMs do bairro do Romão e do 
Cruzamento, além de bairro de Lourdes, que 
também foi uma reivindicação da população, 
que nos foi feita por meio de alguns moradores 
e segmentos da sociedade. E nós apresentamos 
essa indicação no dia 25/03. Foi lida esta 
semana e nós não tivemos oportunidade, na 
ocasião, de fazer o encaminhamento. 

Também apresentamos a Indicação n.º 
535/2020, ao governador do Estado, para 
liberação de funcionamento dos lava-jatos do 
estado do Espírito Santo. Nós sabemos que são 
profissionais que lidam com muita dificuldade. 
Eles têm pouco contato com as pessoas, porque 
obviamente a pessoa chega ali, deixa seu 
veículo para lavar e não tem um contato direto 
com aqueles funcionários. Mas já vimos 
também que muitas outras indicações foram 
realizadas com relação a outro tipo de comércio 
e o Governo já liberou parte dele para 
funcionamento. 

Fizemos também, dia 26 de março, a 
Indicação n.º 536, para suspenção temporária 
do tributo de IPVA pelo prazo de noventa dias. 
Isso foi uma reivindicação especial dos 
revendedores de veículos. Existem, presidente, 
empresas que têm, por exemplo, em seus 
pátios, aproximadamente cento e cinquenta, 
cento e sessenta, cento e setenta veículos, e 
que em virtude de não estarem funcionando, 
esses veículos não foram comercializados. No 
entanto, o IPVA, desses veículos, todos 
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venceram a partir de abril, razão pela qual, em 
março ainda, nós fizemos essa solicitação para 
que houvesse uma prorrogação pelo prazo de 
noventa dias. Por que, vejam só, se o cidadão 
não comercializou o veículo, como é que ele 
teria recursos para fazer o pagamento do IPVA? 
Então, foi uma indicação que nós fizemos 
também, no dia 26 de março, para atender a 
essas categorias. 

Fizemos ainda, presidente, a Indicação 
n.º 546/2020, com relação à concessão de 
isenção temporária de tributos estaduais, como 
ICMS, ITCMD, IPVA, pelo prazo de noventa dias, 
em virtude da pandemia, com exceção daquelas 
consideradas essenciais, como farmácias, 
oficinas e outras que continuaram em pleno 
funcionamento. Também foi uma reivindicação 
de segmentos da sociedade e que nós fizemos 
essas indicações. 

Nós fizemos, ainda, a Indicação n.º 
547/2020,que é para a liberação da cobrança do 
pedágio nas rodovias estaduais. Hoje o 
deputado Euclério Sampaio inclusive falou da 
apresentação de um projeto de lei para a 
extinção do pagamento. Mas, em virtude da 
pandemia, fizemos essa indicação para a 
liberação desses pedágios durante o período da 
pandemia. 
 Fizemos ainda a Indicação n.º 757 para 
acesso remoto de um programa escolar, ou seja, 
ensino à distância.  Recebemos uma série de 
reivindicações de pessoas, em especial do 
interior do estado, que têm dificuldades 
obviamente para ter acesso, e que esses alunos 
ficariam muito prejudicados. Então, essa 
indicação nossa foi no sentido de que o Governo 
do Estado faça gestão junto às operadoras de 
telefonia móvel e provedores de internet para 
que seja disponibilizado a todos os alunos.  

Fizemos ainda, presidente, por fim, a 
Indicação n.º 765/2020 para a retomada do 
concurso público aberto no edital 001/2018, 
para o provimento de diversos cargos da Polícia 
Civil do Estado do Espírito Santo. Esse projeto 
visa a agilizar esses concursos, porque temos 
dois concursos, um para delegado de Polícia 
Civil, que foi obviamente suspenso por parte do 
delegado-geral da Polícia Civil, e temos outro 
concurso que é para as demais categorias: 

investigador de polícia, médico legista, escrivão 
de polícia, perito.  

Como todos sabem, a situação do estado 
é precária. Então, essa indicação nossa é no 
sentido de que seja agilizada e que num prazo 
mais curto possível também seja retomado esse 
concurso com relação aos delegados de polícia.  

Sabemos que tem algumas demandas 
judiciais, mas tomamos conhecimento também 
de que um determinado deputado quer retomar 
o concurso de 2012. Quer dizer, atropelando 
esse novo concurso, até mesmo porque o prazo 
do concurso anterior já expirou, não está mais 
em evidência, obviamente, ele não tem mais 
nenhuma validade. Razão pela qual esse 
concurso não deve ser retomado, o anterior, e 
sim um novo concurso, cujo edital foi publicado, 
já estava em fase de execução e foi suspenso 
pelo delegado-geral da Polícia Civil.  

Ademais, presidente, gostaria de 
parabenizar V. Ex.ª pela condução dos 
trabalhos, parabenizar nossos colegas, todos os 
nossos colegas, e dizer que estamos aqui 
sempre à disposição.  Estamos economizando o 
que é possível dentro do nosso gabinete. Nosso 
veículo, como alguns disseram também, está na 
garagem da Assembleia Legislativa. Não 
estamos gastando nada com relação a isso, e 
nossa verba de gabinete também está sendo 
totalmente economizada.  

E parabenizar a população capixaba por 
este momento em que os deputados do estado 
do Espírito Santo estão dando toda a sua 
contribuição para minimizar o sofrimento da 
nossa população.  

Muito obrigado e que Deus continue nos 
abençoando durante o término desta semana.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vou passar a palavra para 
o próximo orador inscrito, deputado Carlos Von.  

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 

presidente, senhoras e senhores deputados, 
bom dia!  

Quero primeiramente parabenizar, 
presidente, pela forma serena como você vem 
conduzindo os trabalhos, diante de um 
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momento muito delicado em que estamos 
vivendo. Então, fica aqui meus parabéns.  

Quero iniciar minha fala repercutindo 
uma ação que ingressei contra o Estado, que 
está investindo, pasmem vocês, sete milhões de 
reais para colocar escada rolante, elevador, 
telão num estádio que já está pronto, que é o 
Kleber Andrade. Ingressamos com uma ação 
com o pedido de liminar. A juíza da 4.ª Vara da 
Fazenda de Vitória deferiu nosso pedido e fez 
com que o Governo do Estado transferisse esse 
recurso para o combate à Covid-19, que acho 
que precisa ser nossa prioridade neste 
momento. A gente precisa trabalhar pela 
manutenção dos empregos e também 
investimento na saúde. Infelizmente, o Governo 
do Estado recorreu dessa liminar e conseguiu 
reverter, e hoje tive a notícia que as obras 
voltaram.  

Então, para deixar bem claro para a 
população capixaba que, em meio à pandemia, 
o Governo do Estado está investindo sete 
milhões de reais, não para concluir um estádio 
de futebol, mas seria, na verdade, uma luxúria, 
porque estão colocando escada rolante, 
elevador, telão, coisas extremamente 
desnecessárias para este momento.   

Eu, que sou presidente da Comissão de 
Turismo e Desporto, entendo que isso não é um 
investimento em esporte. Investimento em 
esporte seria a ampliação, por exemplo, do 
Bolsa Atleta, seria investimento no esporte 
amador e não, de fato, gastar sete milhões de 
reais com um estádio de futebol neste 
momento. Então, tenho que lamentar. O 
processo ainda vai ser julgado o mérito. A gente 
está na esperança que a justiça seja feita aqui 
no nosso estado. Isso aí não seria uma 
interferência do Judiciário no Executivo, porque 
estamos vendo isso acontecer todos os dias em 
relação ao STF e ao Governo Federal. Somente 
nesta semana pudemos acompanhar dois casos, 
a nomeação do diretor da Polícia Federal e o 
cancelamento da expulsão dos diplomatas 
venezuelanos. São coisas sérias que tiveram, de 
fato, uma interferência do STF. E, aqui, no nosso 
estado, que seria um investimento 
desnecessário de sete milhões de reais em 
estádio de futebol. Então, não vejo isso como 

uma interferência do Judiciário no Poder 
Executivo.  

Outra coisa que gostaria de repercutir é 
exatamente as falas do nosso governador em 
relação ao presidente. Praticamente todos os 
dias o nosso governador tem atacado o 
presidente da República, e acredito que isso não 
vai ajudar em nada, em absolutamente nada o 
estado do Espírito Sato a sair desta crise. Pelo 
contrário, a partir do momento em que a pessoa 
começa a te atacar todos os dias, parecendo, 
inclusive, que está fazendo parte de um plano 
para afastar o presidente da República, acho 
que isso só vai atrapalhar o estado do Espírito 
Santo. 

 Então, é necessário que o governador 
deixe a ideologia política dele de lado e passe a 
governar para todos. Inclusive, recentemente 
ele fez uma fala muito polêmica chamando de 
facção todos aqueles que apoiavam o 
presidente da República.  

Acho que são fatos lamentáveis e a 
gente não pode concordar com isso. O 
parlamento capixaba precisa se manifestar 
contra essas falas do governador, acho que são 
falas agressivas, ataques pela manhã, à tarde e à 
noite ao presidente da República.  

Quero aproveitar, presidente, no minuto 
final, para fazer uma denúncia do uso político 
do partido do governador em relação a um 
programa que foi criado, o ES Solidário. 
Pasmem, você, presidente, deputados e 
deputadas. Existem pré-candidatos a prefeito e 
a vereador do PSB que estão usando 
politicamente esse programa que inicialmente 
foi um programa interessante em que a 
população capixaba está doando recursos e 
cestas básicas para o Governo do Estado poder 
distribuir para as prefeituras. Então, a princípio 
a secretária de Assistência Social disse que essas 
cestas básicas seriam destinadas para as 
prefeituras, e as prefeituras, através do Cras, 
fariam a distribuição. Acredito que foi feito 
dessa forma em Vitória, em Vila Velha, mas 
quando chegou a Guarapari, pasmem vocês, 
essas cestas básicas foram destinadas para uma 
igreja, a igreja pela qual tenho um profundo 
respeito - acho que eles estão sendo usados, 
eles não têm culpa de nada em relação a isso -, 
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mas o presidente do PSB de Guarapari é um dos 
principais líderes dessa igreja, e eles que fizeram 
a distribuição, contrariando totalmente a fala da 
secretária de Assistência Social de que isso seria 
destinado para as prefeituras e o Cras faria essa 
distribuição. 
 Então, são fatos lamentáveis. Vamos 
pedir aqui a apuração do Ministério Público, 
porque ficou bem claro o uso político desse 
programa. Inclusive, o pré-candidato a prefeito 
do PSB daqui de Guarapari, está parabenizando 
o governador por destinar quinhentas cestas 
básicas que foram doadas pelo povo. É isso 
mesmo que vocês ouviram! Ele está 
parabenizando o governador nas suas redes 
sociais por quinhentas cestas básicas que foram 
doadas pelo povo capixaba. Se isso não é uso 
político do projeto, não sei o que seria.  

Então, o momento em que estamos 
vivendo é um momento muito delicado. Quero 
me colocar à disposição do povo capixaba. Tudo 
que eu puder fazer para ajudar, estarei fazendo. 
Inclusive, nesses pontos polêmicos, presidente, 
em relação aos salários, todos nós somos 
favoráveis, tenho certeza de que a maioria dos 
deputados é favorável. Nós não concordamos 
apenas com a forma como isso foi feito. 

No mais, presidente, quero parabenizá-lo 
de novo pela forma como você vem conduzindo 
brilhantemente os trabalhos na Casa do povo, 
na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Um 
forte abraço e que Deus abençoe todos.  

 
O Sr. Delegado Lorenzo Pazolini – 

(REPUBLICANOS 10) – Von, V. Ex.ª me concede 
um aparte?  

 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Um 
aparte ao Pazolini. Não é, Pazolini? 
 

O Sr. Delegado Lorenzo Pazolini – 
(REPUBLICANOS 10) – Isso. Agradeço a V. Ex.ª, 
deputado Carlos Von, sempre atento à realidade 
do município de Guarapari, trazendo fatos 
importantes, relevantes, que merecem análise, 
apreciação e ação dos poderes constituídos no 
estado do Espírito Santo.  

Aproveitar, deputado Carlos Von, V. Ex.ª 
que é muito atuante em relação ao turismo, 

parabenizar hoje o município de Santa Maria de 
Jetibá pelo trigésimo segundo aniversário. 
Nosso deputado Adilson Espindula está aqui a 
caráter hoje, com certeza, em comemoração ao 
aniversário de sua terra natal e do deputado 
Sergio Majeski, um município que nos 
abrilhantou e abrilhanta o Espírito Santo. E 
temos a honra de ter trago a esta Casa dois 
deputados brilhantes, que têm uma atuação 
marcante no parlamento e o município está 
muito bem representado, tanto pelo deputado 
Adilson Espindula quanto pelo deputado Sergio 
Majeski.  

Então, vou fazer esse registro em relação 
ao município de Santa Maria de Jetibá. Está aí o 
deputado Adilson Espindula hoje vestido a 
caráter.  

Agradeço ao deputado Carlos Von. 
Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 

Obrigado, deputado Pazolini, deputado ao qual 
tenho um profundo respeito e admiração. Assim 
também como o meu amigo, deputado Adilson 
Espindula, quero parabenizar a cidade de Santa 
Maria de Jetibá. Um forte abraço a todos vocês 
e que Deus abençoe o nosso Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Concedo a palavra à 
deputada Iriny Lopes.  

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) - Senhor 

presidente, estou de uma certa maneira 
bastante aliviada e tranquila por termos 
retornado à normalidade da nossa atividade 
parlamentar. Acho que foi muito importante 
que você tivesse tomado a iniciativa de que a 
gente não só ficasse a fazer reuniões para 
analisar projetos vindos do Executivo, mas 
voltasse à normalidade, ao acompanhamento 
cotidiano da vida política, à apresentação dos 
nossos projetos. Ou seja, tem coronavírus, tem 
pandemia, tem crise política, tem crise 
econômica, mas a Assembleia Legislativa volta à 
normalidade e continua cumprindo seu papel.  

Então, quero aqui deixar esse registro e 
parabenizá-lo por tomar a iniciativa dessa 
normalidade legislativa. Não há democracia sem 
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Legislativo, não há democracia sem 
Câmaras, sem Assembleias, sem o 
Congresso funcionando.  

Por isso passamos aqui o dissabor de 
ver o presidente da República convocar, 
rememorar e querer trazer de volta o AI-5, 
pelo qual já passamos. Não o senhor, 
porque o senhor é muito jovem, mas nós, na 
nossa idade, já passamos pelo fechamento 
dos parlamentos, já convivemos com o 
dissabor de viver num processo totalmente 
ditatorial. E é disso que nós tememos.  

Por isso, companheiro e querido 
amigo deputado Von, uma pessoa que 
conheço há muito tempo, por quem tenho 
respeito e por quem tenho carinho, mas o 
governador é um agente político. Ele é um 
agente administrativo, com certeza; ele é 
um gestor, com certeza, mas ele é um 
agente político. Talvez tenha sido um pouco, 
vamos dizer, forte nas suas palavras, mas 
ele, como governador, não pode aceitar, ele 
não pode aceitar. Em nome daqueles que o 
elegeram, ele não pode aceitar a postura de 
um presidente da República que, no meio de 
uma crise desta, não cumpre as palavras 
com as quais ele se compromete.  

Não estamos recebendo os recursos 
necessários que são de responsabilidade do 
Governo Federal. Não chegaram aqui os 
respiradores combinados pelo Governo 
Federal, não chegaram aqui os recursos para 
garantir o mínimo, que é a alimentação. 
Temos déficits de cestas básicas para 
atender à população. Não fez um gesto, 
sequer, para que as empresas deem seu 
retorno social e se comprometam a não 
demitir. Por isso o meu projeto – que espero 
que o deputado Gandini mantenha o 
parecer dado pelo nosso relator Marcelo 
Santos – da renda mínima, que é necessária 
e fundamental para que as pessoas possam 
enfrentar a pandemia e possam enfrentar a 
pobreza.  

Essa pandemia escancarou a pobreza 
e a desigualdade em nosso país. Nós 
estamos vendo, quando começa o número 
crescer e, infelizmente, a notícia de hoje não 
é boa, porque entramos em estado de 
alerta, o estado do Espírito Santo, em 
função dos óbitos, nós estamos vendo o 
desespero das pessoas.  

Teve toda essa discussão aí sobre 
parte do salário ser doado. Nenhum de nós 
vai se negar a isso, até porque já estamos 
fazendo. Já estamos fazendo, já estamos 
ajudando e correndo o risco, porque isso 
pode, aos adversários da gente, caracterizar 
como crime eleitoral. Mas correndo o risco 
para a nossa ação humanitária e solidária às 
pessoas, temos procurado ajudar de todas 
as formas, porque as pessoas batem na 
nossa porta: Sou viúva, tenho três filhos, não 
tenho o que colocar na mesa para eles 
comerem. Não tenho dinheiro para comprar 
máscara. Estou fazendo máscara de 
sacolinha de plástico.  

Estamos vivendo momentos 
dramáticos em que cada um de nós tem que 
ter exatamente a dimensão da sua 
responsabilidade. Então, eu reconheço a 
legitimidade do governador politicamente se 
colocar crítico às posições díspares, 
irresponsáveis, do presidente da República, 
que em vez de se preocupar com o 
coronavírus, está preocupado em assegurar 
quem vai ser delegado da Polícia Federal 
para proteger as investigações que podem 
envolver os seus filhos ou um deles.  

Por fim, senhor presidente e demais 
colegas, todos e todas que nos assistem, 
quero agradecer, antecipadamente, ao 
governador Renato Casagrande que 
receberá uma comissão hoje. Obviamente 
será uma reunião remota, como esta que 
estamos fazendo, para ouvir. Ele tem ouvido 
os empresários. Nada contra, ele tem que 
ouvir todo mundo, mas ele precisa também 
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ouvir a sociedade organizada, porque as 
repercussões são pesadas.  

Nós temos a situação da aldeia da sua 
terra, presidente, da aldeia de Pau Brasil que 
tem um núcleo de contagiados. Precisamos 
de uma solução para isso. O professor 
Osvaldo, pesquisador da Universidade 
Federal do Espírito Santo, rodou todos os 
quilombos do estado. Três quilombos que 
ultrapassaram o limite da dignidade porque 
são três onde não há alimentos.  

E nós queríamos discutir como 
resolver o problema da subnotificação. A 
previsão de muitos pesquisadores de 
renome e de responsabilidade é que o Brasil 
pode chegar a um milhão de mortos. 
Portanto, a notificação da identificação dos 
casos de internações e de óbitos é 
fundamental para que a gente tenha o 
controle sobre essa doença tão cruel que 
tem colocado o medo, o assombro, o 
desassossego em todas as famílias 
brasileiras e nas capixabas também.  

Nós precisamos resolver essa questão 
dos hospitais de campanha. O número de 
mortos, os óbitos, a maioria dos óbitos tem 
ocorrido fora do SUS. O que demonstra a 
capacidade e a importância do 
fortalecimento do SUS, de onde o senhor 
Michel Temer tinha paralisado o repasse de 
recursos porque precisaria ficar vinte anos 
sem investimentos. Isso significa não ter 
novos concursos, isso significa não ter novas 
pesquisas, isso significa nos levar para o 
tempo das cavernas. E depois o senhor 
Bolsonaro tirou nove bilhões de reais do SUS 
para fazer investimento na compra de 
navios de guerra. Ele está pretendendo fazer 
guerra com quem? Precisamos vencer uma 
guerra, que é a guerra contra o coronavírus. 
Só isso para dar dignidade, condições de 
vida, felicidade ao nosso povo, com os quais 
temos responsabilidade, porque fomos por 
eles escolhidos para representá-los.  

Nós precisamos ter um sistema que 
garanta o emprego. As pessoas precisam ter 
a renda mínima garantida e tem que ter 
emprego. O país todo tem que voltar a sua 
capacidade de inteligência para conduzir 
uma política pública capaz de proteger 
empregos. Imaginem! Eu disse: nós temos 
que cuidar do dia de hoje e temos que 
cuidar do day after. Qual é o saldo... E 
ontem o presidente levantou essa questão 
aqui, de maneira clara, objetiva, levantou 
essa questão na sessão: como será que 
vamos enfrentar a realidade pós-pandemia? 
Então, acho que nós também da sociedade 
civil, falo nós porque participo de 
movimentos sociais, não sou uma deputada 
de município, sou uma deputada de opinião 
porque tenho relações permanentes com os 
movimentos sociais.  

E aqui também quero fazer o meu 
registro do respeito e da admiração ao 
nosso arcebispo Dom Dario, que não se 
omitiu e convocou muitas pessoas da Igreja, 
dentro das suas estruturas, para conversar 
sobre a crise e estará representado hoje na 
reunião que faremos com o presidente, 
através do nosso querido padre Kélder.  

A sociedade tem propostas, quer 
participar, não só reclamando, quer 
participar propondo e acompanhando a 
execução dessas políticas públicas, a relação 
com os municípios, a necessidade da 
transparência, porque estão ocorrendo 
repasses do Governo Estadual para os 
municípios. É necessário saber como está 
sendo distribuído porque tem que ter uma 
ordem de prioridade. Tem que ter! A 
questão da alimentação, a questão dos 
equipamentos para os trabalhadores e para 
a população de uma forma geral. 
Equipamentos de segurança para conter o 
contágio é indispensável. Não tem vacina! 
Não adianta ficar sonhando com vacina. Não 
são medicações que combatem essa doença. 
A única coisa eficaz até o presente momento 
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é o isolamento social, que deve ser mantido, 
mas que tem que ser estudado nas suas 
particularidades. Tem várias 
particularidades, como particularidades de 
municípios, particularidades referentes a 
categorias e tem que reconhecer a 
prioridade de atendimento aos mais 
necessitados, às populações vulneráveis. As 
populações vulneráveis a gente sabe quem 
são. São as populações que estão nas 
periferias, nos morros, que estão nos 
quilombos, que estão entre os índios, que 
estão entre as comunidades tradicionais de 
tradição afro-brasileira, são os ribeirinhos, 
são os pescadores, são as diaristas e 
trabalhadoras domésticas, que por questão 
de contenção de contágio não estão 
trabalhando e, portanto, não estão 
recebendo. Então, temos um número 
imenso de questões para olhar, por isso que 
a gente não pode votar valores... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputada Iriny, só 
para concluir, por favor.  
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) –Sim, 
desculpa! Você não falou o meu tempo e 
aqui não tem o... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Cronômetro.  
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – 
Exatamente. Desculpe, presidente. Quando 
for assim o senhor fala: Um minuto! E aí a 
gente controla. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Só um minutinho para 
concluir.  
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Quero 
concluir dizendo que nós precisamos levar 
em consideração, presidente, essa condição 
do estado do Espírito Santo entrar em 

estado de alerta. Acho que os últimos dias 
da semana, até a próxima sessão, não serão 
de descanso, pelo contrário, serão de 
trabalho. Acho que nós devemos trocar 
entre nós opiniões, sugestões, para que a 
gente possa dar uma contribuição mais 
consistente ao nosso estado e ao nosso 
povo.  
 Muito obrigada e desculpa por ter 
ultrapassado. E eu estou sem relógio, não 
tem como medir. Desculpa ao senhor, aos 
demais e a quem está nos ouvindo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Eu vou pedir a 
compreensão de todos os colegas, em 
especial do deputado Xambinho, que seria o 
próximo inscrito. Já estamos chegando ao 
meio-dia. Então, o deputado Xambinho seria 
o primeiro inscrito da fase dos Oradores na 
segunda-feira. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) 
– Senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Pois não, deputado 
Xambinho.  
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) 
– Eu concordo com a sua fala, se o senhor 
puder passar a minha fala para segunda-
feira. Mas eu gostaria de fazer um pedido, 
em especial, se você poderia ceder esses 
minutos finais da sessão para o deputado 
Adilson Espindula, que representa muito 
bem o município de Santa Maria de Jetibá, 
para fazer uso da palavra para parabenizar o 
município mais pomerano do Brasil que hoje 
faz aniversário.  

Cumprimentá-lo e cumprimentar o 
deputado Sergio Majeski, que também é de 
lá de Santa Maria de Jetibá, esses dois 
brilhantes deputados que representam 
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muito bem a cidade de Santa Maria de 
Jetibá na Assembleia Legislativa. Se possível! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Então, deputado Adilson 
Espindula, que está a caráter hoje, já 
parabenizando a população de Santa Maria. 
Dois minutinhos, Adilson, para a gente encerrar 
a sessão.  
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Inicialmente, quero agradecer as honrosas 
palavras dos colegas, deputado Lorenzo 
Pazolini, deputado Carlos Von, agradecer muito 
a compreensão e o carinho do meu colega 
Xambinho, ao nosso querido presidente Erick 
Musso. 

Parabenizar o nosso município hoje pela 
passagem do seu aniversário, trinta e dois anos 
de emancipação política do nosso município. 
Deveríamos estar hoje comemorando com 
muitas festas, mas a pandemia do Covid-19 não 
nos permite realizar a tradicional festa 
pomerana, adiada para 2021. Parabenizo assim 
os nossos produtores rurais, os nossos colonos, 
os nossos trabalhadores rurais, os nossos 
avicultores, os nossos empresários, 
comerciantes, industriais e prestadores de 
serviços; parabenizo também os nossos jovens 
estudantes, os nossos servidores públicos 
municipais e os agentes políticos que governam 
com responsabilidade o nosso querido 
município de Santa Maria de Jetibá. Parabenizo 
assim toda a família pomerana e os cidadãos 
que escolheram e foram acolhidos pelo 
município de Santa Maria de Jetibá. Saúde para 
todos! Muito obrigado! 
   

 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Senhor presidente, só um segundinho, 
rapidinho. Queria parabenizar também 
Venda Nova do Imigrante, que hoje faz 
trinta e dois anos, assim como Santa Maria 
de Jetibá. Parabéns! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Parabenizo Venda 

Nova do Imigrante e toda sua população, 
todos os cidadãos de Venda Nova do Imigrante.  

 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores e as senhoras 
deputadas para a próxima, à hora 
regimental, segunda-feira, Expediente e 
Ordem do Dia: o que ocorrer.   
 Um abraço a todos. Que Deus 
abençoe! Um ótimo dia.  
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será ordinária, dia 11 
de maio de 2020, às 15h, 
Expediente: o que ocorrer, 
cuja Ordem do Dia é a 
seguinte: Discussão, em rito 
sumário, dos Projetos de Lei 
n.os 193/2020 e 239/2020; 
 Discussão, em rito 
sumário, dos Projetos de 
Decreto Legislativo n.os 
20/2020, 21/2020,  22/2020, 
23/2020,  24/2020, 25/2020,  
26/2020,  27/2020,  28/2020, 
29/2020, 30/2020,  32/2020,  
33/2020,  34/2020 e 
35/2020; discussão única, em 
regime de 
urgência, dos Projetos de Lei 
n.os 197/2020, 132/2020, 
195/2020 e 261/2020 e 
discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de 
Resolução n.º 07/2020) 

Encerra-se a sessão às onze 
horas e cinquenta e nove 
minutos. 
 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases 
ou às ocorrências desta 
sessão. 
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