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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 
ATO Nº 3338 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 

 
CONCEDER LICENÇA a Deputada 

RAQUEL LESSA, para tratamento de saúde, 
por 03 (três) dias, a partir do dia 22/06/2020, 
na forma do Art. 305, inciso II, do Regimento 
Interno. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 

de agosto de 2020.  

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 3339 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 

 
CONCEDER LICENÇA ao Deputado 

RENZO VASCONCELOS, para tratamento de 
saúde, no período de 22/06/2020 a 
10/07/2020, na forma do Art. 305, inciso II, do 
Regimento Interno. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 

de agosto de 2020.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 3340 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, EMERSON MARCELO DE 
MORAES MENDES, do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Coronel Alexandre Quintino, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 200948/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de agosto de 2020.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3341 

 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, LUCENIR CARLINI MOULIN, do 
cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, do gabinete do Deputado Hudson Leal, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 200953/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de agosto de 2020.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 3342 
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A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ROSILANE DA SILVA VIEIRA, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
do gabinete do Deputado Coronel Alexandre 
Quintino, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 200949/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de agosto de 2020.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3343 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, EMERSON MARCELO DE MORAES 
MENDES, para exercer o cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 
Deputado Coronel Alexandre Quintino, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 200946/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de agosto de 2020.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3344 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, JESSICA NASCIMENTO DANTAS, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, no gabinete do Deputado Hudson 
Leal, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 200954/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de agosto de 2020.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3345 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, RODRIGO TEIXEIRA COSTA, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador-
Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código CGGRP, no gabinete do 
Deputado Doutor Hércules, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
200952/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de agosto de 2020.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3346 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ROSILANE DA SILVA VIEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, no gabinete do Deputado Coronel 
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Alexandre Quintino, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
200947/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de agosto de 2020.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3347 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais previstas no 
artigo 9º, § 1º, incisos IX e X, da Resolução nº 
2.890/2010; 
 
Considerando a instauração do Processo 
Administrativo Disciplinar por meio do Ato da 
Mesa Diretora nº 832, de 11 de março de 2019; 
Considerando o Relatório Final apresentado 
pela Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, nos autos do Processo 
Administrativo nº 180747; 
Considerando o julgamento final realizado pela 
Mesa Diretora, nos termos de suas atribuições 
legais; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Aplicar a penalidade de SUSPENSÃO, 
pelo prazo de 02 (dois) dias, ao servidor Wesley 
de Oliveira Mascarenhas, matrícula nº 201439, 
pela infração ao disposto no artigo 220, inciso 
VI, conjugado com a parte final do artigo 232, da 
Lei Complementar Estadual nº 46/1994, 
considerando ainda a circunstância atenuante 
contida na alínea d, inciso II, do artigo 245 da Lei 
Complementar Estadual nº 46/1994. 
 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de agosto de 2020.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 3348 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 6710/2020, requerimento de 
auxílio-saúde nº 132/2020, resolve:  
 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora FABIANA 
MERCES DE ALMEIDA, matrícula 210059, 
ocupante do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de agosto de 2020.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3349 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 6711/2020, requerimento de 
auxílio-saúde nº 133/2020, resolve:  

 
CONCEDER o auxílio saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 à servidora DAYANE 
DIAS GONÇALVES, matrícula 210039, ocupante 
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do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ADGRP.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de agosto de 2020.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3350 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
TORNAR SEM EFEITO, na forma do § 10º 

do art. 16 da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, o Ato nº 3334, publicado em 
24/08/2020, que nomeou JACÉLIA SILVA 
VIEIRA, para exercer o cargo em comissão 
Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, no gabinete do 
Deputado Euclério Sampaio.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de agosto de 2020.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 631 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no 
art. 6º do Ato nº 2845, de 08 de abril de 2020, 
que dispõe sobre medidas necessárias 
ocasionadas pelo estado de calamidade 
decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-
19), e tendo em vista a essencialidade das 
atividades desenvolvidas pelo servidor à 

continuidade do funcionamento da ALES, com 
base nas informações da CGRH e nos termos do 
§11 do art. 115 da Lei Complementar Estadual 
nº 46, de 31 de janeiro de 1994, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 

 
Matrícula Servidores Exercício 

Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

208891-02 

ADERBAL 
PEDRO 
PEREIRA 
PONTES 

2020 
03/09/2020 

a 
02/10/2020 

15/10/2020 
a 

13/11/2020 
30 (trinta) 

209936-01 
FRANCISCO 
FRANCILUVIO 
SILVA 

2020 
03/09/2020 

a 
02/10/2020 

15/10/2020 
a 

13/11/2020 
30 (trinta) 

209685-01 JADIR ALPOIN 2020 
03/09/2020 

a 
02/10/2020 

15/10/2020 
a 

13/11/2020 
30 (trinta) 

209658-01 
LUCIMAR DE 
ALMEIDA 
CIMA GUIZANI 

2020 
03/09/2020 

a 
02/10/2020 

15/10/2020 
a 

13/11/2020 
30 (trinta) 

209653-01 
ROBERTO 
CARLOS RECO 

2020 
03/09/2020 

a 
02/10/2020 

15/10/2020 
a 

13/11/2020 
30 (trinta) 

209660-01 
SAMYLE 
CORREA 
MANSUR 

2020 
03/09/2020 

a 
02/10/2020 

15/10/2020 
a 

13/11/2020 
30 (trinta) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

24 de agosto de 2020. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas em exercício 
Conforme Ato n° 3319/2020 

 
 

PORTARIA Nº 632 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no 
art. 6º do Ato nº 2845, de 08 de abril de 2020, 
que dispõe sobre medidas necessárias 
ocasionadas pelo estado de calamidade 
decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-
19), e tendo em vista a essencialidade das 
atividades desenvolvidas pelo servidor à 
continuidade do funcionamento da ALES, com 
base nas informações da CGRH e nos termos do 
§11 do art. 115 da Lei Complementar Estadual 
nº 46, de 31 de janeiro de 1994, resolvem, 

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 
370030003600360036003A00540052004100
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 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

208357-02 
ANTONIO 
MARIA 
LOCATELI 

2019 
01/09/2020 

a 
30/09/2020 

13/10/2020 
a 

11/11/2020 
30 (trinta) 

208801-01 
ELDER 
CORREA SENA 

2019 
20/08/2020 

a 
04/09/2020 

13/11/2020 
a 

28/11/2020 

16 
(dezesseis) 

208801-01 
ELDER 
CORREA SENA 

2020 
14/09/2020 

a 
13/10/2020 

14/10/2020 
a 

12/11/2020 
30 (trinta) 

205901-06 
FABIANO 
MENDES DE 
ALMEIDA 

2020 
14/09/2020 

a 
13/10/2020 

19/10/2020 
a 

17/11/2020 
30 (trinta) 

205238-03 
KATARINNY 
BUGE ROCHA 

2020 
20/08/2020 

a 
03/09/2020 

04/01/2021 
a 

18/01/2021 

15 
(quinze) 

204526-04 
PRISCILA 
BATISTA SALES 

2020 
08/09/2020 

a 
07/10/2020 

03/11/2020 
a 

02/12/2020 
30 (trinta) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de agosto de 2020. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas em exercício 

Conforme Ato n° 3319/2020 
 
 

PORTARIA Nº 633 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no 
art. 6º do Ato nº 2845, de 08 de abril de 2020, 
que dispõe sobre medidas necessárias 
ocasionadas pelo estado de calamidade 
decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-
19), e tendo em vista a essencialidade das 
atividades desenvolvidas pelo servidor à 
continuidade do funcionamento da ALES, com 
base nas informações da CGRH e nos termos do 
§11 do art. 115 da Lei Complementar Estadual 
nº 46, de 31 de janeiro de 1994, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

209773-01 
BRENA MUNIZ 
SIMER 

2020 
03/09/2020 

a 
02/10/2020 

15/10/2020 
a 

13/11/2020 
30 (trinta) 

209963-01 
DANIELLY 
CARVALHO DA 
SILVA RAMOS 

2020 
04/09/2020 

a 
03/10/2020 

15/10/2020 
a 

13/11/2020 
30 (trinta) 

209718-01 
DELFINO 
MATTOS 
RANGEL 

2020 
09/09/2020 

a 
08/10/2020 

14/10/2020 
a 

12/11/2020 
30 (trinta) 

209710-01 
LEONARDO 
SOUZA BRAGA 

2020 
09/09/2020 

a 
08/10/2020 

14/10/2020 
a 

12/11/2020 
30 (trinta) 

209927-01 
MARCELLO 
PINTO 
RODRIGUES 

2020 
01/09/2020 

a 
30/09/2020 

05/01/2021 
a 

03/02/2021 
30 (trinta) 

209686-01 

NILZA 
APARECIDA 
CORDEIRO 
VIANA 

2020 
07/09/2020 

a 
06/10/2020 

15/10/2020 
a 

13/11/2020 
30 (trinta) 

209645-01 
OZEIAS 
PEREIRA DOS 
SANTOS 

2020 
03/09/2020 

a 
02/10/2020 

15/10/2020 
a 

13/11/2020 
30 (trinta) 

204498-04 
TIAGO 
MARGON 
SCALZER 

2020 
09/09/2020 

a 
08/10/2020 

14/10/2020 
a 

12/11/2020 
30 (trinta) 

209762-01 
RUFINO 
GOMES SILVA 

2020 
09/09/2020 

a 
08/10/2020 

14/10/2020 
a 

12/11/2020 
30 (trinta) 

209711-01 
WDSON 
VILHENA 
FERREIRA 

2020 
09/09/2020 

a 
08/10/2020 

14/10/2020 
a 

12/11/2020 
30 (trinta) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de agosto de 2020. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas em exercício 

Conforme Ato n° 3319/2020 
 

PORTARIA Nº 634 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no 
art. 6º do Ato nº 2845, de 08 de abril de 2020, 
que dispõe sobre medidas necessárias 
ocasionadas pelo estado de calamidade 
decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-
19), e tendo em vista a essencialidade das 
atividades desenvolvidas pelo servidor à 
continuidade do funcionamento da ALES, com 
base nas informações da CGRH e nos termos do 
§11 do art. 115 da Lei Complementar Estadual 
nº 46, de 31 de janeiro de 1994, resolvem, 
 

 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

209194-01 
BRUNO FRITZ 
FREITAS 

2020 
01/09/2020 

a 
30/09/2020 

15/10/2020 
a 

13/11/2020 
30 (trinta) 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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207149-03 
JORGE 
MOROSINI 
CALDEIRA 

2020 

13/10/2020 
a 

27/10/2020 
e 

04/01/2021 
a 

18/01/2021 

15/10/2020 
a 

13/11/2020 
30 (trinta) 

209723-01 

LARA MARIA 
MAGALHAES 
BONJARDIM 
SILVEIRA SERRI 

2020 
09/09/2020 

a 
23/09/2020 

03/02/2021 
a 

17/02/2021 
15 (quinze) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de agosto de 2020. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas em exercício 

Conforme Ato n° 3319/2020 
 

PORTARIA Nº 635 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, considerando que houve a 
necessidade do servidor permanecer no 
exercício de suas funções, em prol do interesse 
público, durante o período de férias 
inicialmente marcado, conforme justificativa da 
chefia imediata e com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 

 

TRANSFERIR as férias regulamentares do 
servidor abaixo relacionado: 

 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

205967-03 
LUIZ CARLOS 
GAVA 

2019 
03/06/2020 

a 
02/07/2020 

15/09/2020 
a 

14/10/2020 
30 (trinta) 

205967-03 
LUIZ CARLOS 
GAVA 

2020 
04/05/2020 

a 
02/06/2020 

15/10/2020 
a 

13/11/2020 
30 (trinta) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de agosto de 2020. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas em exercício 

Conforme Ato n° 3319/2020 
 

PORTARIA Nº 636 
 

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

PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no 
art. 6º do Ato nº 2845, de 08 de abril de 2020, 
que dispõe sobre medidas necessárias 
ocasionadas pelo estado de calamidade 
decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-
19), e tendo em vista a essencialidade das 
atividades desenvolvidas pelo servidor à 
continuidade do funcionamento da ALES, com 
base nas informações da CGRH e nos termos do 
§11 do art. 115 da Lei Complementar Estadual 
nº 46, de 31 de janeiro de 1994, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

206409-04 
ADRIANO RIVA 
DO CARMO 

2020 
28/09/2020 

a 
27/10/2020 

19/10/2020 
a 

17/11/2020 
30 (trinta) 

207140-01 
IEDO 
BRUNORO 

2019 
09/09/2020 

a 
08/10/2020 

09/09/2021 
a 

08/10/2021 
30 (trinta) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de agosto de 2020. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas em exercício 

Conforme Ato n° 3319/2020 
 
 

PORTARIA Nº 637 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora EMILIANE DELBONI DE FREITAS, 
matricula 207533-02, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 30 dias, com início em 
02/06/2020 e final em 01/07/2020, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
20 de agosto de 2020. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas em exercício 

Conforme Ato n°3319/2020 

 
 

ERRATA 
 

 Na Portaria nº 630, publicada em 
17/08/2020, na parte referente ao servidor 
JORGE LUIZ PONTINI CARRETTA. 
 

onde se lê: 
 

MATRÍCULA SERVIDOR EXERCÍCIO 
PERÍODO 

MARCADO 
PERÍODO 

TRANSFERIDO 
QUANT. 
DE DIAS 

209140-01 
JORGE LUIZ 
PONTINI 
CARRETTA 

2020 
01/09/2020 a 
30/09/2020 

16/12/2020 a 
14/01/2020 

30 
(trinta) 

 

leia-se: 
 

MATRÍCULA SERVIDOR EXERCÍCIO 
PERÍODO 

MARCADO 
PERÍODO 

TRANSFERIDO 
QUANT. 
DE DIAS 

209140-01 
JORGE LUIZ 
PONTINI 
CARRETTA 

2020 
01/09/2020 a 
30/09/2020 

16/12/2020 a 
14/01/2021 

30 
(trinta) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de agosto de 2020. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas em 

exercício Conforme Ato n°3319/2020 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA - 25.08.20 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 Audiência pública virtual Comissão de Segurança 

03h15 Reunião ordinária virtual Comissão de Justiça 

04h50 Reunião virtual Frente Parlamentar de Proteção e Recuperação Econômica e Social do 
Empreendedorismo Capixaba 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça duas avaliações de desempenho de bovinos realizada pela Embrapa 
no Brasil central e ainda, o teste de desempenho de touros jovens que estão 
selecionando animais superiores na produção de leite e carne zebovinas 

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 tratará as questões referentes à alienação parental 

08h30 A Grande Reportagem Comissão de Justiça 

09h00 Reunião ordinária virtual (V) Comissão de Saúde 

12h00 Com a Palavra Deputado Luciano Machado/PV fala do Caparaó no ‘Com a Palavra’. Formado 
em letras, empresário do setor de insumos agrícolas, antes de ser eleito 
Deputado estadual, Luciano Machado foi vereador, vice-prefeito e duas vezes 
prefeito de Guaçuí. Faz parte da Mesa Diretora da Assembleia na função de 
primeiro secretário. Empreendedorismo é o tema que ocupa um lugar de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 
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destaque na atuação parlamentar. Outros destaques da entrevista: fomento do 
turismo na a Região do Caparaó, agricultura de precisão, caixas secas e 
preservação de nascentes 

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

13h00 Reunião ordinária virtual (V) Comissão de Justiça 

14h00 Unidiversidade O programa debate o tema: Turismo no Brasil 

14h30 Interesse Público MPF atua para que o INCRA regularize a situação de famílias acampadas 
irregularmente em assentamento da zona da mata alagoana. Em Minas Gerais, 
o MPF aciona a justiça para impedir o vazamento de dados de aposentados do 
INSS para bancos e financeiras 

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

18h00 Com a Palavra Deputado Luciano Machado/PV fala do Caparaó no ‘Com a Palavra’. 
Formado em letras, empresário do setor de insumos agrícolas, antes de ser 
eleito Deputado estadual, Luciano Machado foi vereador, vice-prefeito e 
duas vezes prefeito de Guaçuí. Faz parte da Mesa Diretora da Assembleia na 
função de primeiro secretário. Empreendedorismo é o tema que ocupa um 
lugar de destaque na atuação parlamentar. Outros destaques da entrevista: 
fomento do turismo na a Região do Caparaó, agricultura de precisão, caixas 
secas e preservação de nascentes 

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

19h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Segurança 

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

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana tratará as questões referentes à alienação 
parental 

21h00 Interesse Público MPF atua para que o INCRA regularize a situação de famílias acampadas 
irregularmente em assentamento da zona da mata alagoana. Em Minas 
Gerais, o MPF aciona a justiça para impedir o vazamento de dados de 
aposentados do INSS para bancos e financeiras 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: Estudos africanos 

22h15 Com a Palavra Deputado Luciano Machado/PV fala do Caparaó no ‘Com a Palavra’. Formado 
em letras, empresário do setor de insumos agrícolas, antes de ser eleito 
Deputado estadual, Luciano Machado foi vereador, vice-prefeito e duas vezes 
prefeito de Guaçuí. Faz parte da Mesa Diretora da Assembleia na função de 
primeiro secretário. Empreendedorismo é o tema que ocupa um lugar de 
destaque na atuação parlamentar. Outros destaques da entrevista: fomento do 
turismo na a Região do Caparaó, agricultura de precisão, caixas secas e 
preservação de nascentes 

22h45 Sessão ordinária virtual  Acompanhe os trabalhos do Legislativo Estadual 

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

OBS.: A programação da TV ALES 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 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

SEXAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA VIRTUAL, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 DE AGOSTO 
DE 2020. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Bom dia a todos e a todas. 

Invocando a proteção de Deus, eu 
declaro aberta a sexagésima terceira sessão 
ordinária virtual, da décima nona legislatura. Há 
quorum, nós temos vinte e três deputados 
presentes neste momento. 
 Eu convido o deputado Delegado Danilo 
Bahiense a proferir um versículo da Bíblia, por 
favor. 

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos, 
106,03) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Amém. 
 Fica dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior, mas eu a declaro aprovada 
conforme disponibilizada no site da Assembleia. 

Primeira parte do Expediente. 

 
1. Ofício n.º 014/2020, do conselheiro 

presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
encaminhando a prestação de mensal 
referente ao mês de julho de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=97151&arquivo=Arquiv
o/Documents/OFTC/97151-
110845538918082020-assinado.pdf#P97151 

 
Ciente. À Comissão de Finanças. 

 
2. Mensagem n.º 016/2020, do 

governador do Estado encaminhando veto 

total ao Projeto de Lei n.º 713/2019, de autoria 
do deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
dispõe sobre o prazo de fidelidade estipulado 
pelas prestadoras de serviço de Telefonia Fixa, 
Telefonia Móvel e de Banda Larga, caso haja 
má prestação de serviço no âmbito do Espírito 
Santo, e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=97129&arquivo=Arquiv
o/Documents/MV/97129-
191447988817082020-assinado.pdf#P97129 
 

À Comissão de Justiça. 
 

3. Mensagem n.º 017/2020, do 
governador do Estado encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 389/2020, de autoria 
do deputado Bruno Lamas, que dispensa a 
apresentação de pedido médico para a 
realização de exames sorológicos de Covid-19, 
e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=97130&arquivo=Arquiv
o/Documents/MV/97130-
191735254817082020-assinado.pdf#P97130 

 

À Comissão de Justiça. 
 

4. Projeto de Lei n.º 450/2020, do 
deputado Doutor Hércules, que veda às 
instituições financeiras a cobrança de parcelas 
relativas ao financiamento de veículos 
escolares enquanto as aulas presenciais nas 
instituições de ensino estiverem suspensas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=97171&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/97171-160204109618082020-
assinado.pdf#P97171 
 

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

 5. Projeto de Lei n.º 451/2020, do 
deputado Luciano Machado, que dispõe sobre 

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 
370030003600360036003A00540052004100
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a prorrogação automática de contratos de 
estágio durante o período do estado de 
calamidade pública pela pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) em todo o Estado. 
Documento na íntegra localizado no 
 endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=97172&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/97172-160437500518082020-
assinado.pdf#P97172 
 

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

6. Requerimento n.º 067/2020, do 
deputado Delegado Lorenzo, nos termos do 
artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, que seja 
retirada da Comissão de Defesa do 
Consumidor, o Projeto de Lei n.º 752/2019, de 
sua autoria, que obriga as empresas 
prestadoras de serviços de internet a 
apresentar ao consumidor, na fatura mensal, 
gráficos que informem a velocidade diária 
média de envio e recebimento de dados 
entregues no mês. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=97183&arquivo=Arquiv
o/Documents/REQ/97183-
172437761318082020-assinado.pdf#P97183 
 

Defiro. 
 

7. Requerimento n.º 068/2020, do 
deputado Delegado Lorenzo, nos termos do 
artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, que seja 
retirada da Comissão de Defesa do 
Consumidor, o Projeto de Lei n.º 768/2019, de 
sua autoria, que obriga as Concessionárias de 
Serviços Públicos de água, luz, telefonia fixa, 
telefonia móvel e de internet a 
disponibilizarem, nas faturas de consumo, 
informações sobre débitos vencidos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=97185&arquivo=Arquiv

o/Documents/REQ/97185-
172557199018082020-assinado.pdf#P97185 
  

Defiro. 
 Segunda parte do Expediente, sujeito à 
deliberação. 
  
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Pela 
ordem, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Deputado Vandinho Leite. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Eu 
gostaria de pedir baixada de pauta, não foi 
possível debater os dois projetos com mais 
intensidade com o líder do Governo, deputado 
Dary. Vamos tentar entendimento, não sei se 
será possível. Se não, a gente vota na semana 
que vem. Mas o deputado Dary tem um bom 
crédito comigo e vou debatendo o projeto com 
ele.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Está bom. 
 Os itens 8 e 9, então, baixados de pauta 
por solicitação do autor. 
 

(8. Requerimento de Urgência 
n.º 134/2020 e 9. Requerimento 
de Urgência n.º 135/2020) 
 

Do item 10 ao item 13, são indicações 
dos deputados e deputadas estaduais. 
 

10. Indicação n.º 1694/2020, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para instalação de academia popular 
no Bairro das Laranjeiras, Jacaraípe, município 
de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=97166&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/97166-
145738772818082020-assinado.pdf#P97166  
 

11. Indicação n.º 1695/2020, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 

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

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
370030003600360036003A00540052004100
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97183&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/97183-172437761318082020-assinado.pdf#P97183
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97185&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/97185-172557199018082020-assinado.pdf#P97185
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97185&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/97185-172557199018082020-assinado.pdf#P97185
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Vitória-ES, terça-feira, 25 de agosto de 2020 Diário do Poder Legislativo - 11 

 

Estado, para construção de novo Hospital 
Público Estadual, no município de Baixo 
Guandu/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=97170&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/97170-
155951656218082020-assinado.pdf#P97170  
 

12. Indicação n.º 1696/2020, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para pavimentação asfáltica da estrada 
de Barra Nova - Rodovia ES 010, trecho entre 
Guriri x Barra Nova, São Mateus/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=97173&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/97173-
161740924218082020-assinado.pdf#P97173  
 

13. Indicação n.º 1697/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para disponibilizar nas escolas 
estaduais do Estado, psicólogos para 
atendimento de alunos e professores.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=97184&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/97184-
172501745718082020-assinado.pdf#P97184  

  
*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 
 Em votação. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 
 Aprovadas. 
 Eu vou fazer um comunicado e queria 
fazer uma proposta, tendo em vista que nós só 
temos um projeto na Ordem do Dia, de nós 
irmos direto para a Ordem do Dia, e, depois, eu 
dar a palavra, já nas Comunicações, e seguir só 
com as falas até o final, se for de comum 
acordo.  

 Mas, antes de nós passarmos à Ordem 
do Dia, eu queria fazer um comunicado: o 
deputado Euclério Sampaio, presidente da 
Comissão de Finanças, tendo em vista que 
precisam ser feitos alguns ajustes, fez uma 
solicitação à Mesa Diretora para que a LDO 
voltasse para a Comissão de Finanças. Nós 
fizemos todo trâmite burocrático pela 
Procuradoria. Então, estou devolvendo a LDO 
neste momento ao deputado Euclério Sampaio, 
e ele vai reabrir os prazos e o cronograma de 
apresentação de emendas nos prazos já pré-
estabelecidos pela legislação, para que, logo 
quando retornar para a Mesa Diretora, nós 
possamos submeter a votação da LDO ao 
Plenário. 
 Eu queria fazer esse comunicado, tendo 
em vista que... 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Deputado Enivaldo dos 
Anjos. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, essa medida é meio sui 
generis, não é, não? 
 Eu, em cinco mandatos nesta Casa, 
nunca presenciei essa inovação administrativa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Inovação administrativa foi 
boa! 
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DEM) - 
Depois, pela ordem, senhor presidente! 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - É 
porque essa questão já é uma questão vencida e 
votada. Não consigo entender como é que isso 
pode voltar. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Precisa ser feita uma 
emenda e a emenda só pode ser apresentada na 
Comissão de Finanças, ela não pode ser 
apresentada à posteriori. Só pode ser pedido 
destaque às emendas já apresentadas. 
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 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - É, 
mas a Comissão de Finanças já votou essa 
matéria. Ela não tem como revotar, não. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DEM) - Pela 
ordem, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Deputado Euclério. 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DEM) - 
Deputado Enivaldo, eu pedi mesmo porque eu 
quero reabrir os prazos. Porque outros colegas, 
além dessas emendas, perderam o prazo, 
entendeu? Por problemas da pandemia. E eu 
acho justo, em face da pandemia. Fiz o 
requerimento e espero que os membros da 
Comissão de Finanças acolham. 
 E, sendo devolvido, já queria, senhor 
presidente Erick Musso, se eu puder, reabrir o 
prazo a partir de amanhã, dez dias, para 
apresentação de emendas. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Pode! A LDO já está com V. 
Ex.ª de novo. 
 Deputado Enivaldo. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) -
Vou manter minha posição e vou recorrer da 
decisão de V. Ex.ª. Apresento amanhã o recurso. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - 

Presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Deputado Marcos Garcia. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor 

presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta 
ao deputado Euclério Sampaio, em questão das 
emendas que já foram acatadas. Vai haver 
modificações? Vão permanecer as emendas que 
já foram acatadas? 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DEM) - 

Marcos Garcia, vou te tranquilizar: não vou 
baixar nenhuma. Eu não vou, não; nós não 
vamos! Eu tenho certeza de que tenho o voto de 

V. Ex.ª, na Comissão, de não retirar nenhuma 
emenda já aprovada. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Pela 

ordem, deputado Erick! Pela ordem, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Deputado Vandinho Leite. 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 

presidente, estou percebendo que V. Ex.ª está 
buscando um consenso da Casa e eu respeito 
muito o trabalho do deputado Euclério, mas, 
talvez, se ficasse mais claro qual é o objetivo, 
teria como tentar convencer os pares.  

 É verdade que muitas das vezes há 
embate aqui na Casa, mas embates de ideias. E 
quando são pontos a ser discutidos pelo bem da 
sociedade, eu também vejo que em boa parte 
das vezes as pessoas se unem em prol do 
Espírito Santo. Então, assim, talvez, se ficasse 
mais claro qual é o objetivo, qual é essa emenda 
que precisa ser incluída... 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DEM) - 

Posso! Posso fazer! 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 

...talvez ficasse mais fácil da gente debater, 
deputado Euclério e deputado presidente. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DEM) - 

Deputado Vandinho, diversos deputados me 
ligaram que não tiveram tempo hábil em face da 
pandemia. Vou dar um exemplo - pode 
questionar -, o deputado Assumção me ligou e 
eu não reabri o prazo para ele. Mas eu acho 
injusto. Eu acho que pode ser reaberto sem ferir 
nenhuma emenda já aprovada. Entendeu? Vou 
dar esse prazo para ficar com a consciência 
tranquila. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Um minutinho! 
O deputado Euclério fez a solicitação à 

Mesa Diretora. A Mesa Diretora tomou a 
decisão de fazer a devolução. Tem o recurso que 
o deputado Enivaldo quer impetrar. Então, eu 
peço ao deputado Euclério que só reabra os 
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prazos após nós recebermos o recurso do 
deputado Enivaldo e dermos a resposta a ele.  

Então, assim: o prazo vai ser reaberto e 
comunicado a partir do momento que nós 
respondermos ao deputado Enivaldo. Aí a gente 
comunica ao deputado Euclério a nossa decisão, 
para que ele possa reabrir os prazos.  

Eu sei que é uma situação nova, inédita. 
Acredito também que nunca tenha acontecido, 
mas o deputado Euclério fez essa solicitação em 
razão da pandemia, em razão de ajustes que 
precisam ser colocados, segundo ele, que é o 
presidente da Comissão de Finanças, nos 
colocou. E, nós, então, entendemos, por ser a 
comissão de mérito, por devolvê-lo. Mas nós 
ficamos nesse aguardo do deputado Enivaldo se 
vai impetrar com o recurso ou retirar, enfim, 
para que a gente possa dar prosseguimento à 
matéria. Está bom? 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Pela ordem, senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Deputado José Esmeraldo. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Eu gostaria de saber, deputado 
Euclério, V. Ex.ª que é o presidente da Comissão 
de Finanças, se essa emenda que V. Ex.ª vai 
incluir na LDO é emenda proveniente do 
Governo do Estado ou se é uma emenda de 
deputado? Queria ter essa informação de V. 
Ex.ª. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DEM) - 
Deputado, após o recurso do deputado 
Enivaldo, terei o maior prazer de conversar com 
V. Ex.ª.  

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - É, pela resposta que V. Ex.ª me deu, 
acredito que deve ser alguma emenda de algum 
deputado. Porque, naturalmente... Bem, aí não 
tem ninguém bobo, né? Todo mundo é 
inteligente, todo mundo me entendeu.  

É isso aí que eu queria saber, deputado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10)  - Obrigado, deputado José 
Esmeraldo.  

Passamos à Ordem do Dia.  
1. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 357/2020, do 
Deputado Bruno Lamas. 

Convoco a Comissão de Finanças, 
deputado Euclério Sampaio.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(EUCLÉRIO SAMPAIO - DEM) - Senhor 
presidente, vou me prevalecer do prazo.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10)  -  É regimental.  
2. Discussão em 3.ª sessão.  
Não havendo deputado inscrito, vai para 

as comissões. 
 

(2.   Discussão especial, em 3.ª 
sessão, da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 05/2020) 

 
Itens 3 e 4. Discussão em 2.ª sessão.  
 

(3. Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
250/2019 e 4. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 554/2019) 

 
Não havendo deputado inscrito, vai para 

a 3.ª sessão. 
Passamos, então, às Comunicações, que 

inicia com o deputado Hudson. E nós vamos até 
o último orador.   

Com a palavra o deputado Hudson Leal. 
 
O SR. DOUTOR HUDSON LEAL - 

(REPUBLICANOS 10) - Bom dia, senhor 
presidente, deputados e deputadas! Vou 
declinar da minha palavra.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Deputado Rafael Favatto, 
pelo tempo de cinco minutos.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Bom dia senhor presidente, tem 
alguém com o microfone aberto...  Se é o 
Emílio... 
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) -  Já desliguei, já.  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Bom dia a todos e a todas!  

Na sessão de hoje, gostaria de voltar ao 
tema de ontem. Nós temos uma importante 
barragem que será construída no município de 
Domingos Martins, a barragem dos Imigrantes, 
e ela será de total e fundamental importância 
para a Região da Grande Vitória. Será dada 
ordem de serviço, depois a gente decantando as 
informações, agora no mês de outubro, no 
máximo em setembro ou outubro, será dada a 
ordem de serviço, com previsão de conclusão 
em vinte e quatro meses. Mas uma obra desse 
tamanho, provavelmente se alongue um pouco 
mais em decorrência até dos terrenos, 
supressão de vegetação e tudo mais.  

Essa obra que terá uma supervisão 
importante da Caixa Econômica Federal, o 
primeiro modelo de obra que desse nível e 
desse tamanho, com uma supervisão, porque 
tem recursos federais ali também, e é uma 
complementação também por parte da Cesan, 
com recursos próprios de investimento, e a 
Caixa Econômica fará essa supervisão de obra. 
Tem todo um planejamento histórico ali, um 
roteiro a ser seguido de imagens. Estão 
colhendo imagens de toda a região, do início, do 
meio, até a entrega da barragem. Será um 
ponto importante para o estado do Espírito 
Santo, também do ponto de vista turístico. Uma 
barragem com mais de um quilômetro de 
extensão, em linha reta, de água, com certeza 
irá trazer empreendimentos turísticos ainda 
melhores - já temos muitos de qualidade, mas 
melhores - para nossa Região de Domingos 
Martins, Alfredo Chaves, atraindo mais o turista 
para nossa região. Isso é muito importante, a 
gente, com certeza, vê com bons olhos, tanto do 
ponto turístico, mas do ponto de vista humano, 
também, para o abastecimento de toda a 
Região da Grande Vitória. 

Esse é um ponto que faltou algumas 
informações da nossa fala de ontem, e acho que 
é importante colocá-lo, aqui, hoje, com todos os 
parlamentares. 
 Com relação ao município de Vila Velha, 
nós temos aqui inúmeras medidas que estão 

sendo tomadas pelo Governo do Estado de 
saneamento. 

Então, a nossa rede de esgoto pela Cesan 
está sendo implementada. Foi dada ordem de 
serviço no Canal da Costa de drenagem, de 
melhoria da rede de esgoto, da rede pluvial da 
região do Canal da Costa, Morro do Moreno, 
Morro do Convento. Então, é importante aqui 
para a região de Vila Velha.  
 Isso, fruto do investimento da Cesan, do 
Governo do Estado do Espírito Santo, que 
capacita e melhora ainda mais essa região. Nós 
temos, aqui em Vila Velha, um problema muito 
grande com os mosquitos. Já foi eleito até 
prefeito aqui no município de Vila Velha, há uns 
anos atrás, o mosquito como prefeito da cidade, 
quando você podia votar na cédula nominal. 
Você escrevia o nome do candidato ainda. 
 E, aqui na nossa região, principalmente 
na região da Praia da Costa, quem tem casa 
baixa sabe do que sofre, porque ali é uma região 
que é, realmente, um foco, mas a Prefeitura 
sabe que não tem um tratamento adequado 
para os mosquitos.  
 Nós temos, aqui na região de Vila Velha, 
agora no último levantamento, um dos maiores 
focos de dengue, zika e chikungunya da região 
da Grande Vitória.  

Então, a gente pede ao Governo 
Municipal que dê uma atenção especial. Nós 
estamos no meio de uma pandemia, e essas 
pessoas que têm que ficar em casa, que ainda 
estão em casa, ali estão sendo atacadas, 
digamos assim, por esses mosquitos, 
principalmente o Aedes aegypti, que é 
transmissor de inúmeras doenças. Então, nós 
temos que ficar atentos a esta solicitação. 
 Outro município que está aumentando 
muito o número de casos é Cariacica. Serra teve 
uma melhora. Vitória tem uma estabilização. 
Também tem que ficar alerta, porque Vitória 
também precisa fazer um reforço no combate 
ao mosquito. 
 Então, nós temos aí Vitória, Vila Velha, 
principal foco, e Cariacica.  É um combate 
conjunto. Se o Governo do Estado puder ajudar, 
auxiliar, orientar e cobrar das secretarias 
municipais, porque as secretarias municipais é 
que têm a necessidade de fazer esse combate a 
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este mosquito, que é o Aedes aegypti, fazer pelo 
menos um controle, porque do jeito que está 
aqui no município de Vila Velha está se 
tornando inviável. A população tem reclamado 
muito, porque está sendo atacada.  

Já disse aqui, algumas semanas atrás, e 
repito: nós temos pontos, em toda a cidade, de 
lixo, e o lixo com mato alto. Quem anda aqui na 
cidade de Vila Velha tem percebido áreas com 
mato de um metro e meio para cima de altura. E 
isso aqui para a nossa cidade, que é um ponto 
turístico, que é uma cidade querida pelos seus 
moradores, é lastimável. Nós temos aqui 
contrastes severos de regiões. Tem regiões bem 
cuidadas e tem regiões muito maltratadas. 
 Então, a gente pede à prefeitura 
municipal que faça uma visita nesses locais e 
que cobre o contrato, porque tem um dos 
contratos mais caros da região da Grande 
Vitória, que foi refeito há pouco tempo. Então, 
nós precisamos que se exija o cumprimento real 
das medidas para melhoria do lixo neste nosso 
município, que está de fazer vergonha aqui no 
município de Vila Velha, tamanha 
irresponsabilidade.  
 E gente vê, ali do lado do Hospital Vila 
Velha, no centro praticamente da cidade, no 
coração da cidade, do lado do terminal de Vila 
Velha, ponto viciado de lixo, atrás do bairro 
Divino Espírito Santo, na região em que você vai 
para todos os lados de Vila Velha, uma região 
que você passa e faz vergonha de ver pneu, ver 
lixo espalhado naquelas ruas laterais ali. 

Então, é importante a gente ficar atento 
e cobrar do nosso poder público municipal essas 
ações de melhorias também aqui no nosso 
município. 

Presidente, muito obrigado pela 
paciência de todos, de sempre. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Obrigado, deputado 
Favatto. 

Com a palavra o deputado Engenheiro 
José Esmeraldo. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Quero dar um bom dia ao nosso 
presidente Erick Musso, saudar todos os 

deputados e deputadas, aqueles que nos 
assistem através da Ales, saudar também as 
redes sociais. 

 Senhor presidente, volto aqui on-line 
para me reportar a uma obra que realizei, 
através de uma emenda parlamentar de minha 
autoria, no valor de setecentos e trinta mil reais. 
Repito: setecentos e trinta mil reais! Em Santo 
Antônio, mais especificamente, na Prainha de 
Santo Antônio. 

Ali, não é uma quadra poliesportiva 
coberta, é mais do que isso, foi construída na 
Prainha de Santo Antônio um ginásio. É a coisa 
mais linda que existe, é uma coisa emocionante! 
Essa obra que já está pronta, foi executada 
recentemente, foi concluída recentemente, foi 
um pedido dos moradores de Santo Antônio, foi 
um pedido de todos os moradores de Santo 
Antônio que, há mais de trinta anos, vêm 
reivindicando às autoridades municipais a 
execução dessa obra.  Ninguém conseguiu fazer 
a obra porque não houve interesse da 
Prefeitura.  

E esse deputado, quando ele fala, ele 
cumpre. Deputado que tem palavra! Eu disse 
para os moradores de Santo Antônio que iria 
repassar uma verba para conclusão para que 
essa obra fosse executada. E aí é exatamente 
isso que foi feito. Convido, inclusive, os meus 
amigos deputados e deputadas para irem à 
Prainha de Santo Antônio, para verem que obra 
linda e maravilhosa. 

Esse ginásio que foi construído na 
Prainha de Santo Antônio é uma obra 
monumental, é um local que você vai, 
principalmente em qualquer hora do dia, 
mesmo quando está fazendo muito calor, e você 
se sente extremamente bem gratificado em 
função daquela brisa, daquele vento, e do 
tamanho da obra.  

Então, eu quero aqui saudar o povo de 
Santo Antônio porque existem, principalmente 
nessa pandemia política, alguns políticos que 
são candidatos e que estão indo lá com mentira. 
E eu vou dar o nome desses caras aqui da 
tribuna da Assembleia Legislativa, porque nunca 
repassaram um centavo para Santo Antônio, 
mas, quando chega a época da eleição para 
prefeito, ficam passando por lá e contando 
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mentira ao povo. Mas a população de Santo 
Antônio é muito inteligente, ela é muito 
organizada e ela não vai deixar se levar por 
mentira daqueles que nunca fizeram nada por 
Santo Antônio.  

Eu tenho obra, não é só lá, não, tem o 
DPM, que vou falar depois, é uma obra também 
monumental e excepcional. E foi através deste 
deputado, que falou que ia fazer e fez. Eu não 
faço promessa, eu cumpro o que falo. Então 
quero deixar bem declarado, bem definido, que 
essa obra é uma obra que foi executada em 
função do trabalho do deputado José 
Esmeraldo, que esteve junto com a 
comunidade. E lá no dia 12 de janeiro, 
entregamos essa obra, que é uma obra 
realmente sensacional.  

Os senhores e as senhoras poderão ver 
na tela do seu computador a obra monumental.  

Quero deixar claro também que a 
execução dessa obra foi feita através do ex-
secretário de Obras, vice-prefeito Sergio Sá. Foi 
ele que executou essa obra para a população da 
região de Santo Antônio. 

A região de Santo Antônio merece todo o 
meu respeito e, por isso, estarei sempre que 
puder levando aquilo que a população quer, 
uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. 
Não é chegar lá e ficar fazendo promessa, não, 
porque o povo já está enjoado de promessa de 
político, que depois chega lá, promete e não 
aparece mais, depois da eleição. Não é o caso 
do deputado José Esmeraldo. 

Por isso estamos colocando aí na tela.  
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 

Olha que obra linda, maravilhosa! Isso é 
um ginásio, uma obra sensacional. Setecentos e 
trinta mil reais que este deputado estadual, 
repassamos essa verba e a prefeitura, através da 
Secretaria de Obras, cujo secretário, na época, 
era o Sérgio de Sá, que é filho deste deputado, 
executou essa obra com muita galhardia. E a 
população da região de Santo Antônio merece 
todo o nosso respeito e toda a nossa 
consideração. 

Não foi só essa que eu fiz, não. Fizemos 
também uma obra sensacional, que foi o DPM. 

Em outra oportunidade vou fazer a fala aqui 
também. 

Então fiquem de olho, meus amigos e 
minhas amigas de Santo Antônio. Não se deixem 
levar por aqueles políticos que chegam depois 
que a coisa está pronta, até mesmo 
apresentados por pessoas que não têm 
responsabilidade, porque estamos de olho, 
estamos atentos e não vamos aceitar, em 
hipótese alguma, que forasteiros venham para a 
região da Prainha de Santo Antônio querendo 
dar uma de bom samaritano porque estamos 
aqui, estamos lá, estamos em qualquer lugar. E 
não temos medo de cara feia, não.  

Vamos, com certeza, defender os 
interesses da população de Santo Antônio, 
dizendo, de fato e de direito, quem é que foi o 
responsável por essa obra, essa excelente obra, 
essa obra monumental, que na verdade não é a 
quadra poliesportiva coberta, é mais do que 
isso, é um ginásio poliesportivo, que os 
moradores, há mais de vinte, trinta anos, 
pediam às autoridades e as autoridades não 
atenderam a esse pedido. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Para concluir, deputado. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Precisou que o deputado Zé Esmeraldo 
fosse lá, desse a palavra e hoje estamos vendo o 
resultado. Mata a cobra e mostra o pau. É isso 
que eu quero ver. Mata a cobra e mostra o pau. 
Aqui está o ginásio, um local importantíssimo 
que é a Prainha. O mar está do lado. Quem vem 
aqui depois do almoço ou antes, ou qualquer 
hora do dia, sai com um vigor totalmente 
diferente em função desse meio ambiente, 
dessa brisa, dessa sombra, de tudo isso. E esse 
ginásio monumental, construído pelo secretário 
de obras da prefeitura de Vitória, na época 
Sérgio Sá, e através da emenda parlamentar do 
deputado estadual José Esmeraldo, no valor de 
setecentos e trinta mil reais. 

É isso aí! Eu quero ver o cara fazer! Aqui 
não tem conversa fiada, nem papo furado. Aqui 
não tem promessa, aqui tem execução. É por 
isso que nós temos vários mandatos. 

Estamos, com certeza, de olho, porque 
aquilo que nós fazemos, nós não abrimos mão 
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para que forasteiros apareçam e cheguem aí 
dizendo que também, dando uma de 
samaritano. Pra cima de mim não, malandro! Eu 
tenho a tribuna aqui, on-line, e se fosse na 
Assembleia o bicho ia ficar pior! Na Assembleia, 
inclusive, meu querido amigo Erick Musso, esse 
jovem de trinta anos - ele fala que tem trinta e 
três, eu falo que ele tem trinta -, com certeza 
sabe do nosso esforço, da nossa luta e do nosso 
sacrifício. 

Não vou abrir mão, em hipótese alguma. 
Foi um trabalho que eu fiz a duras penas, para 
aqueles que chegaram depois que o prato 
estava pronto e quererem se locupletar. Vai se 
locupletar na casa do... Onde quiser. Mas em 
cima de mim não, malandro! Em cima de mim 
não, que eu vou lá para a tribuna da Assembleia 

Tomara que o Erick libere lá a 
Assembleia a partir de setembro ou de outubro. 
Precisamos ir para a Assemblei Legislativa! Eu 
não tenho dúvida que, quando chegar no mês 
de setembro ou outubro, a pandemia com 
certeza vai estar praticamente controlada. 
Quero ir lá da tribuna da Assembleia para fazer 
a minha fala. Estou com o gogó aqui coçando. 
Preciso ir, como o Doutor Hércules, Enivaldo dos 
Anjos e vários deputados desta Assembleia 
Legislativa. 

Nós precisamos falar, porque nós 
falamos a verdade, não falamos mentira. Não 
sou candidato a nada, não sou candidato a 
prefeito, nem vice-prefeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Para concluir, deputado. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Agora, não vem querer botar o dedo 
naquilo que não te diz respeito, porque eu vou 
lá da tribuna, eu venho aqui e vou dar nome aos 
bois e vou falar mais coisas que vocês não 
sabem. Eu tenho muita informação! 

E abra o olho, camarada! Vocês sabem 
com quem estou falando. É isso aí. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Obrigado, deputado José 
Esmeraldo! 

Com a palavra o deputado Enivaldo dos 
Anjos. 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, em face das eleições municipais e 
dos prazos, eu estou querendo me manifestar 
hoje com certa surpresa, em face de que 
estamos há poucos dias das convenções 
municipais e vejo que estamos desgovernados. 
Não se sabe se nós estamos sendo orientados 
por uma liderança ou por outra liderança na 
área estadual. 

Ninguém conversa sobre o processo, a 
administração continua trabalhando, pessoas 
que não participam da atividade política 
galgando posições importantes no Governo, e a 
base, os deputados da base do Governo, não 
são chamados e nem tem nenhuma reunião 
para discutir nenhum assunto de interesse do 
grupo político ao qual ele pertence. A não ser 
alguns partidos, que com um privilégio maior do 
que outros, conseguem fazer as alianças 
partidárias de acordo com os seus interesses e 
de acordo com a sua relação pessoal com 
membros do Governo. 

Eu não sei, ilustre presidente Erick 
Musso, como que o Republicano está tocando, 
mas vejo que em alguns municípios, 
principalmente municípios importantes entre os 
vinte municípios de maiores números de 
eleitores do estado, o processo corre solto, sem 
que as pessoas possam ter uma direção de 
como conduzir, e muitos deputados que estão 
na base do Governo, que defendem o Governo e 
o partido do Governo, que é o PSB, na base 
desse deputado está contra e fazendo 
movimentações políticas completamente fora 
de qualquer respeito ao esforço que se é feito 
para dar governabilidade ao Estado. 

A não ser o deputado federal Da Vitória, 
que tem trânsito livre e que penetra em todas 
as áreas fazendo entendimentos em nome do 
PSB, levando lideranças para fazer acordos 
políticos contando com essa força do PSB, 
ninguém mais está em condições de nem ouvir. 

Eu, por exemplo, nem conheço o 
presidente estadual do PSB. Portanto, me sinto 
ainda mais prejudicado, porque participo de 
uma região grande, onde lideranças estão me 
pleiteando como se posicionar, e nós não 
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sabemos passar essa mensagem direta e 
objetiva. 

Então, eu gostaria que o nosso 
presidente Erick Musso, com a capacidade de 
liderança que tem, com a capacidade de 
articulação política, que não só olhasse para o 
Republicano, que é lógico que deve olhar 
também, mas que pudesse ouvir os deputados 
da base, os deputados que estão 
permanentemente apoiando o Governo, e sentir 
de cada um a sua demanda, a sua necessidade, 
para que ele possa levar ao governador do 
Estado, já que poucos têm essa condição, ou 
quase nenhum, de fazer conversa política na 
área do Governo. 

Eu queria deixar esse registro, senhor 
presidente, porque nós, em política, sabemos 
muito bem que contribuir e ser leal é muito 
bom, mas receber lealdade ainda é muito 
melhor. Eu sou da política antiga, da política do 
fio do bigode, e não acho necessário que se faça 
nenhuma forçação de barra para se obter apoio. 

Quero que as pessoas considerem que 
cada um tem o seu estilo. Estou falando não só 
por mim, mas estou falando por vários senhores 
deputados que estão bombardeados nas suas 
bases e estamos sendo tripudiados 
principalmente pelo partido do Governo, 
principalmente pelo PSB, que quer tudo para 
ele. 

Mas o Governo não é composto só do 
PSB, o Governo é composto de vários aliados 
que dão sustentação ao governador, que 
enfrentam os problemas difíceis do Governo na 
Assembleia, que às vezes nem os partidos que 
são do Governo têm essa resistência para 
enfrentar os casos polêmicos e as dificuldades. 

Nós temos, por exemplo, o partido que 
nem deputado tem na Assembleia, que é o 
PCdoB, mas é um partido que tem um comando 
muito grande no Governo através de uma 
secretaria e de uma direção-geral no Detran e 
que não ouve ninguém, e só ouve quando 
querem ou quando são relacionados 
pessoalmente com um secretário ou com um 
diretor. 

Mas, isso traduz que nós precisamos 
fazer um movimento na Assembleia, de 
organização dessa política, porque o ano 

eleitoral está chegando e é preciso que as 
pessoas entendam: ser bonzinho, ser educado, 
ser civilizado é muito bom e é necessário, mas 
em política, se pisa no meu pé, pode esperar 
que terá o pé também pisado. 

Então eu peço a V. Ex.ª que possa 
intervir para que esta Casa não bagunce 
definitivamente. E depois que ela bagunçar, vai 
ser muito difícil arrumar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Eu agradeço ao deputado 
Enivaldo e, de antemão, já me coloco à 
disposição de todos os colegas. Eu tenho 
tentado fazer no meu máximo. Obviamente que 
eu não consigo fazer tudo, nem agradar a todos, 
mas no meu máximo atender aí, com o 
Republicanos, as bases, sobretudo de interior. 
Mas estou à disposição para que a gente possa 
fazer essa interlocução. E eu vou tentar fazer 
conversas segmentadas com os deputados, 
regionalizadas, individualmente, a partir de 
segunda-feira, para que eu possa colher e sentir 
o pulso de cada um e ajudar no que for possível. 
Agradeço ao deputado Enivaldo. 

Deputado Euclério Sampaio. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DEM) - Bom 

dia a todos, aos deputados, aos ouvintes, à 
imprensa. 

Senhor presidente, eu quero me 
manifestar sobre dois assuntos. O primeiro 
assunto é sobre a questão dos ônibus rodando 
em números muito insuficientes da demanda da 
população. E a reclamação é geral. 

Eu quero pedir ao órgão do Governo do 
Estado, Secretaria de Transportes, à Ceturb, que 
as empresas coloquem ônibus suficientes para 
atender a demanda do povo. 

Houve a pandemia, houve a redução, 
mas já está tudo voltando ao normal. Essa 
questão de diminuir a quantidade de ônibus 
para o povo não se locomover vai causar um 
efeito reverso, porque é muita gente 
amontoada dentro de um ônibus por culpa 
exclusiva da pequena quantidade de ônibus que 
está rodando. Esse é o primeiro ponto. 

Segundo ponto, eu me sinto orgulhoso 
de fazer parte dessa família policial civil com a 
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prisão desse monstro que estuprou uma menina 
de dez anos. Pode ser um assunto de alguns dias 
atrás, mas nunca é tarde para elogiar uma 
instituição que tem homens e mulheres que 
arriscam suas vidas em defesa do povo, 
deputado Bruno Lamas. 

Então, eu quero fazer o registro do 
quanto eu me sinto orgulhoso de fazer parte 
dessa instituição, porque lugar de bandido não é 
matando e estuprando não, lugar de bandido é 
preso.  
 Obrigado, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Com a palavra o deputado 
Fabrício Gandini. (Pausa) 

Deputado Gandini está ausente. Com a 
palavra a deputada Iriny Lopes. 
 

A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Declino, 
presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Declinou. 

Com a palavra a deputada Janete de Sá. 
(Pausa) 

Deputada Janete está ausente. 
Com a palavra o deputado Luciano 

Machado. 
 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Senhor presidente, colegas deputados, 
deputadas, todos que nos assistem e servidores 
da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 
quero aqui deixar o meu abraço a todos e dizer 
que nesse momento onde começamos a 
respirar eleição municipal, que vai ser dia 15 de 
novembro, em primeiro turno, precisamos, mais 
do que nunca, manter o nosso diálogo, nossa 
condição de construir, para que possamos 
pensar sempre em um Espírito Santo capaz de 
dar aos capixabas melhor qualidade de vida, 
melhores condições, para que possamos evoluir 
juntos; fazer uma política bem coletiva, de 
forma que a sociedade seja a principal 
beneficiada com todas as composições feitas. 

Quero destacar que ontem, 18 de 
agosto, comemoramos o Dia do Estagiário. 
Parece que ficou meio chato esse negócio, todo 

dia é dia de alguma coisa, mas tenho uma 
história muito boa como estagiário. Fui um dos 
primeiros estagiários do Ciee no Espírito Santo, 
na Caixa Econômica, em 1981. E, para mim, foi 
uma grande escola o estágio. 

E ontem, como disse... Cheguei hoje e 
apresentamos o Projeto n.º 451, para que todos 
os estágios - esse projeto é até um pouquinho 
atrasado; fiz a colocação dele em pauta para ser 
debatido - sejam renovados, automaticamente, 
durante o período de pandemia. Porque é um 
ano de prejuízo escolar, é um ano de prejuízo 
geral, apesar de que também é um ano de 
muito aprendizado. 

Mas é importante que possamos dar 
segurança a esses estudantes e eles não sejam 
prejudicados, também, nos seus trabalhos. De 
acordo com as normas, e com as suas 
possibilidades de presença, o estágio é muito 
importante para a vida, para o crescimento 
profissional, para o crescimento intelectual e, 
acima de tudo, para as relações que todo ser 
humano precisa ter. Não nascemos para viver 
sozinhos e nem separados. Temos que aprender 
a viver em união, a viver coletivamente e 
somando no mundo que vivemos. 

Então, quero deixar aqui o meu abraço e 
a lembrança do Dia do Estagiário. 

Colocamos também a Proposição n.º 
1665, para que o Governo do Estado crie 
normas sanitárias para a abertura de centros 
esportivos. Tenho sido procurado de ponta a 
ponta no estado, senhor presidente Erick 
Musso, por, talvez, fazer parte dos jogos da 
Fenabb, que inclui todas as associações do 
Banco do Brasil e outros clubes particulares.  

Todo segmento, não precisa nem dizer 
isso, tem perdido muito. A questão é que vivem 
de sócios e os sócios não estão tendo motivo 
para pagar mensalidade, então, esses clubes 
estão quebrando mesmo estão tendo que 
exonerar, estão tendo que fechar as portas, que 
já foram fechadas pela pandemia. Mas, estão 
com pouca visibilidade, a maioria deles, para 
reabrir no momento adequado. 

 Então, hoje, vemos a possibilidade já, 
com o bom trabalho feito pelo Espírito Santo, 
pelo Governo, pela Secretaria Estadual de Saúde 
e também pela sociedade. Em alguns lugares 
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não foi a contento, mas na maioria dos 
municípios a sociedade se comportou de forma 
realmente responsável. Então, hoje acredito 
muito na possibilidade dessa flexibilização para 
as atividades esportivas, para os centros 
esportivos conseguirem continuar caminhando, 
logicamente guardadas todas as regras que 
precisam ser colocadas, guardadas por todos os 
critérios sanitários, mas que seja vislumbrada 
pelo Governo, pela Sesa, a possibilidade dessa 
reabertura, obedecendo aos critérios legais. 

Também colocamos a proposição... Acho 
que é muito importante - até alguém brincou 
comigo que eu estava legislando em causa 
própria - que o Governo crie condições para que 
a CNH das pessoas com mais de cinquenta anos 
tenha um valor reduzido. Por quê? Até 
cinquenta anos o homem ou a mulher, o 
cidadão, renova a carteira de dez em dez anos. 
Vamos dizer que ele paga uma taxa de mil reais. 
A partir dos cinquenta anos tem que ser de três 
em três anos e a taxa é a mesma. Quer dizer, 
você, na hora em que precisar buscar mais 
qualidade de vida, a partir dos cinquenta, 
cinquenta e cinco, sessenta, setenta, oitenta 
anos vai pagar três vezes mais do que um jovem 
em atividade, do que um cidadão ou cidadã em 
atividade até cinquenta anos. Essa proposta tem 
esse fundamento de diminuir um pouco a 
despesa de quem tem mais de cinquenta anos, 
que tem que gastar três vezes mais. 

Não sei se fui claro, mas vou voltar a 
repetir. Até cinquenta anos você renova a 
carteira de dez em dez anos. Exemplo, você 
paga mil reais. A partir de cinquenta anos é de 
três em três anos. Também paga mil reais por 
vez. Então, enquanto um gasta mil o outro gasta 
três mil reais em dez anos. Coloquei esse valor 
como exemplo. Então, é preciso que crie - 
mesmo que não traga para uma dízima 
periódica de 33,33% do valor do abaixo de 
cinquenta, mas que seja um valor menor -, pelo 
menos uma contrapartida para as pessoas que 
já contribuíram muito com a sociedade. Quem 
tem acima de cinquenta anos não já deu o que 
tinha que dar não porque hoje tem pessoas com 
noventa anos trabalhando, mas já contribuiu 
mais com a sociedade. Não é justo que essa 
pessoa seja punida neste momento em que 

costuma ter mais despesas com remédio. Um 
percentual grande de pessoas acima de 
cinquenta e cinco, sessenta anos começa a 
gastar mais com medicamentos e tal. Acho que 
é uma proposta bastante interessante, bastante 
justa, e que precisa, realmente, ser bem 
avaliada pelo Governo, e peço isso. 

Nesse caso o deputado Euclério colocou 
muito bem e parabenizou a Polícia Civil. E 
também venho aqui parabenizar o grande 
trabalho, e em nome do doutor Arruda 
cumprimento toda a Polícia Civil, toda a nossa 
estrutura investigativa... 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Trinta segundos, 
deputado. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Já 

estou concluindo, senhor presidente. 
E quero parabenizar pelo trabalho. 
Mais do que nunca, na comissão de 

defesa da criança e do adolescente, antidrogas, 
muito competentemente presidida pelo nosso 
deputado Lorenzo Pazolini, que tem 
conhecimento de causa e vive esse drama na 
sua vida profissional, na sua vida social, 
inclusive, sempre coloco no debate a 
necessidade de o Governo estar mais perto das 
comunidades. Ou seja, assistência social e 
psicologia são duas áreas que têm que ter mais 
presença na vida das comunidades. O Governo 
do Estado, os municípios, o Governo Federal 
têm que criar critérios onde as comunidades, 
seja a comunidade escolar, que já foi criado o 
programa Apoie, que com a pandemia foi 
prejudicado, mas vai ser colocado em ação, o 
programa Apoie, que é apoio psicossocial junto 
às escolas, acompanhando os alunos que 
apresentam algum tipo de distúrbio, algum tipo 
de dificuldade de aprendizagem. Então, a 
assistência social à psicologia é sumamente 
importante na lida com as comunidades, com os 
Cras, com os Creas, enfim, é preciso que o 
Governo esteja presente.  
 Esse caso dessa criança, talvez ela 
apresentasse algum tipo de distúrbio, algum 
problema psíquico que não era notado por 
ninguém. Talvez, se tivesse uma equipe de 
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profissionais por perto... O Governo não tem 
como ser onipresente, mas na escola e nas 
comunidades e com agentes de saúde, que 
também são muito importantes para esse apoio, 
presidente Erick, sinto que vamos prevenir 
alguns problemas. Talvez um problema 
psicológico dessa criança pudesse ter sido 
detectado antes e ter sido antecipado a esse 
crime que aconteceu, que é um crime que 
realmente chocou o país e chocou o mundo, 
mas Deus é mais e vamos vencendo. 
 Obrigado e um abraço. 
 
 O Sr. Delegado Lorenzo Pazolini - 
(REPUBLICANOS 10) - Deputado Luciano 
Machado, pela ordem! O senhor me concede 
um aparte de vinte segundos? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Concedo, concedo, sim, com a anuência do 
presidente. 
 
 O Sr. Delegado Lorenzo Pazolini - 
(REPUBLICANOS 10) - Bom dia! Bom dia a 
todos! 
 Deputado Luciano Machado, agradeço. 
Só parabenizar V. Ex.ª e agradecer pela 
participação que você tem lá na Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente. E 
efetivamente temos chegado a essas vítimas, 
famílias, e acolhido, feito um trabalho que, 
graças a Deus, tem dado bons resultados. E 
registrar também, como V. Ex.ª fez, o brilhante 
trabalho da Polícia Civil e também de todas as 
Polícias que colaboraram, sem dúvida nenhuma, 
para a celeridade e para a solução desse caso. 
 Obrigado, presidente, obrigado, 
deputado Luciano Machado, devolvo a palavra a 
V. Ex.ª. 
 

 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Ok, 
obrigado, deputado Lorenzo. Você tem a minha 
admiração. Ralmente, você faz a diferença. Um 
abraço. 
 Obrigado, presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Com a palavra o deputado 
Marcos Garcia. Deputado Marcos Garcia? 
(Pausa)  

 Com a palavra o deputado Pr. Marcos 
Mansur. Pr. Mansur? (Pausa)  
 Ausente, com a palavra a deputada 
Raquel Lessa. 
 

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

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Deputado Renzo 
Vasconcelos. Deputado Renzo? (Pausa)  
 Está ausente, deputado Sergio Majeski. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Estou 
aqui, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Pode falar, V. Ex.ª está 
com a palavra. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Obrigado. 
 Gostaria de cumprimentar V. Ex.ª, que 
preside a sessão, os demais deputados que se 
fazem presentes nessa sessão virtual, a 
população capixaba que nos acompanha tanto 
pela TV quanto pelos canais de internet, e os 
funcionários da Assembleia, que dão suporte ao 
nosso trabalho. 
 Hoje, vamos falar sobre um assunto 
que já falei muitas vezes desde o meu primeiro 
mandato: a questão do uso dos vinte e cinco por 
cento que devem ser destinados à educação 
para pagamento de aposentados e pensionistas. 
 Desde o nosso primeiro mandato 
lutamos para acabar com essa irregularidade 
que, aqui no estado, é feito pelo Governo 
estadual; foi feito pelo Governo Casagrande e 
continua sendo feito; foi feito pelo Governo 
Paulo Hartung. E o dinheiro que foi usado 
irregularmente da educação até agora, no 
Espírito Santo, chega a cinco bilhões e duzentos 
milhões de reais.  
 Nós, inicialmente, tentamos, aqui no 
estado, com o Ministério Público, com o próprio 
Tribunal de Contas para que o Tribunal 
revogasse inclusive a resolução que dá amparo a 
essa ilegalidade, mas nada funcionou. Então, em 
março de 2017, eu apresentei, à Procuradoria-
Geral da República, uma denúncia sobre essa 
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irregularidade, que foi acatada pelo então 
procurador Rodrigo Janot, e rapidamente se 
transformou numa ação direta de 
inconstitucionalidade no STF, que está com a 
ministra Rosa Weber como relatora desde 
então. Mas essa irregularidade também se 
verifica em outros estados brasileiros. Então, 
muito recentemente, o STF julgou o caso de 
Alagoas. Por ampla margem de votos dos 
ministros, julgou inconstitucional o uso do 
dinheiro do MDE para pagamento de 
aposentados e pensionistas. 

 E na última segunda-feira, dia 17/08, foi 
julgada uma ação direta inconstitucional do 
mesmo teor do estado de São Paulo. E aí, caros 
colegas, o placar foi de dez a zero pela 
inconstitucionalidade do uso desse dinheiro de 
forma irregular, fato que nós temos denunciado, 
lutado muito desde 2015. Dez a zero porque o 
ministro Celso de Mello não votou, não estava 
presente no plenário. 
 Então, isso é uma amostra clara que dia 
menos dia a ministra Rosa Weber vai ter que 
colocar em plenário a ação de 
inconstitucionalidade aqui do estado do Espírito 
Santo. E o resultado não poderá ser diferente do 
que já foi em relação ao estado de Alagoas, em 
relação ao estado de São Paulo. 
 Nós temos alertado os Governos e o 
Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa, 
porque a Assembleia acaba dando aval para 
essa irregularidade, porque isso é um passivo 
que o Estado está criando e que vai ter que 
devolver um dia. E todo mundo sabia que isso 
era inconstitucional. Apesar da forma com que 
muitas vezes na Assembleia Legislativa, o 
Governo do Estado e conselheiros do Tribunal 
de Contas... 
 No ano passado, inclusive, tentaram 
menosprezar as minhas denúncias, os meus 
argumentos e a nossa luta. Cada vez, está 
comprovado. Então, assim, como é que agora 
aqueles que rechaçaram a nossa luta ficam 
diante desses resultados das votações pela 
inconstitucionalidade no STF? E mais uma vez eu 
alerto: dia menos dia, a ação do Espírito Santo 
terá que ser levada a Plenário. 
 Aqui no Espírito Santo... Porque, assim, 
para aqueles que não entendem, os vinte e 

cinco por cento destinados à educação é o que a 
gente chama de MDE, que é a manutenção e 
desenvolvimento da educação. Os arts. 70 e 71 
da LDB especificam claramente como esse 
dinheiro pode ser utilizado. E se ele é para 
manutenção e desenvolvimento da educação, 
muito obviamente ele não pode ser usado para 
pagamento de aposentadorias e pensões, 
porque isso tem que sair... Se não tem dinheiro 
suficiente no Fundo Previdenciário do Estado, 
isso tem que sair do Tesouro do Estado. Não 
pode sair do dinheiro que tem que ser investido 
na qualidade da educação, na melhoria das 
escolas, em equipamentos, salário de professor 
e por aí vai. Então, para a gente ter uma ideia da 
situação do Espírito Santo, de 2011 a 2019, são 
cinco bilhões e duzentos milhões de reais que 
foram usados irregularmente pelo Estado, tanto 
nos Governos do Casagrande quanto no 
Governo Paulo Hartung, foram usados 
irregularmente para pagamento de aposentados 
e pensionistas. 
 Olha, e não há como dizer que as 
pessoas não sabiam o que estavam fazendo, 
porque houve uma interpretação fantasiosa 
aqui no Espírito Santo tanto por parte do 
Governo do Estado quanto por parte do 
Tribunal de Contas, com o aval da Assembleia 
Legislativa, que nunca deveria ter permitido 
isso. Foram cinco bilhões e duzentos milhões de 
reais.  
 Só este ano, de janeiro a junho de 2020, 
quatrocentos e vinte e oito milhões de reais, da 
manutenção, do MDE, foram usados para 
pagamentos de aposentados e pensionistas. 
Para se ter uma ideia do rombo que isso 
significa, em termos de uso irregular de recursos 
da educação, o Estado deve investir no mínimo 
vinte e cinco por cento. Quando a gente 
desconta essa irregularidade, o Estado investiu, 
por exemplo, no ano de 2020 até agora, 18,88%, 
quando deveria ser vinte e cinco. E isso vem 
sendo feito desde 2011, digo, com o aval do 
Tribunal de Contas, que chegou a criar uma 
resolução para amparar essa 
inconstitucionalidade. 
 E os conselheiros do Tribunal de Contas 
inclusive deveriam ser punidos por isso, porque 
sabiam perfeitamente o que estavam fazendo e, 
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pior, com o aval da Assembleia Legislativa, que 
deveria ter coibido essa inconstitucionalidade. 
 Para terminar, presidente, hoje, às 18h, 
nós faremos uma reunião da Frente de 
Acompanhamento do Plano Nacional de 
Educação e do Plano Estadual de Educação com 
representantes de alunos das redes de 
educação do estado, tanto dos cursos 
superiores quanto da educação básica, às 18h, 
pela TV Assembleia, assim como pelos canais, 
cujo tema é: Educação e Pandemia - Percepção 
e Perspectivas Relacionadas às Metas do Plano 
Nacional de Educação e do Plano Estadual de 
Educação. 
 Obrigado, presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Disponha, deputado Sergio Majeski. 
 Dando sequência, agora, 9h57min. Muito 
obrigado aos telespectadores que nos assistem 
neste momento pelas redes sociais e também 
pela TV Ales. 
 Com a palavra o deputado Theodorico 
Ferraço. Bom dia, deputado! 
 

 O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Bom dia, meu querido líder! 
 Gostaria de fazer um registro de 
sentimento de muito pesar pela morte da 
professora Valéria Marvila de Oliveira, 
professora que se dedicou ao ensino em 
Marataízes durante tanto tempo, e vinha ainda 
oferecendo os seus ensinamentos, a sua 
abnegação, o seu carinho para com o ensino de 
Marataízes; morreu de Covid-19 na madrugada 
de hoje, na Serra. 
 A nossa querida Perla, sua filha, ao 
Rodrigo e aos seus familiares, os nossos maiores 
sentimentos, desejando que Deus conforte a 
todos neste momento de grande tristeza para 
todos nós. 
 Mas, senhor presidente e senhores 
deputados, eu estava pensando e vendo os 
noticiários da guerra que está acontecendo hoje 
entre vários países com relação à vacina contra 
a Covid-19 e eu estive pensando: esta é a guerra 
boa, é guerra pela vida, a guerra pela disputa de 
quem vai lançar primeiro a vacina. 
 Então, no meio de tantos cientistas do 
mundo inteiro, eu acredito que essa pressa, que 

a OMS tem advertido que existem muitos 
protocolos, que não se deve soltar fogos antes 
da hora, mas é uma animação que traz no 
coração de todos nós. Muito melhor do que a 
guerra do passado; essa é uma guerra pela paz, 
pela vida. 
 A guerra do passado, quando a Rússia, os 
Estados Unidos, desde o tempo do Kremlin, 
comandado por Gorbatchov, e os Estados 
Unidos, comandados por Eisenhower, o Jimmy 
Carter, Lyndon Johnson, onde a disputa era 
grande por quem tinha foguete que alcançava 
mais a população do outro país para matar 
gente, quem tinha a melhor bomba atômica ou 
a mais potente para matar gente, quem tinha o 
avião, o jato, mais poderoso, de bombardeiro, 
não é? 
 Hoje, é diferente. Antes, a luta dos 
povos, dos poderosos, era em favor de quê? Da 
potência mais poderosa. Um erro, um equívoco, 
tanto dinheiro jogado fora na guerra 
armamentista, na guerra do Vietnã, na guerra 
contra o Iraque, da Coreia, tanto dinheiro 
jogado fora e a gente assiste tanta criança 
morrendo de fome, tanta criança morrendo na 
África sem pão, sem vacina, sem teto. Isso é um 
negócio que realmente nos cala profundamente 
e chegamos à Covid-19, essa bomba invisível 
que andou de avião sem pagar, que não permite 
mais que haja shows, que os cultos e as missas 
sejam limitadas e as aglomerações, as 
indústrias, o progresso, o desenvolvimento. 
 Pare neste momento para refletir como 
um vírus tão invisível, tão pequeno, está 
ocasionando tanta desgraça no mundo inteiro. 
Então, é um momento em que a gente deve 
perdoar, perdoar o próximo, abraçar a todos, 
invocar a proteção divina, porque do jeito que a 
Covid está não sabe quando termina. Não 
sabemos a quem atingir hoje e amanhã, gente 
que está com vida normal de repente é 
internado por uma Covid, muitos se salvam, 
outros não se salvam. 
 Temos perdido vidas preciosas não só no 
Espírito Santo como no Brasil e no mundo 
inteiro! Breve, breve chegaremos à casa de um 
milhão no mundo inteiro. No Brasil já temos 
cento e dez mil, aqui no Espírito Santo já passam 
de três mil, então nós temos hoje que unir as 
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nossas preces, sejam pecadores, sejam 
religiosos, tenhamos fé em Deus e vamos lutar e 
vamos orar, rezar para que essa briga que está 
havendo agora, essa luta pela vida da China, 
com a Inglaterra, os Estados Unidos, com a 
Alemanha e com o próprio Brasil possam 
encontrar uma vacina para trazer maior 
tranquilidade às gerações presentes, às 
gerações do futuro. 
 Então, nos resta agora conclamar a 
todos, darmos as mãos, esquecer o passado, 
esquecer os problemas, esquecer as guerras e 
nos unir em orações, porque na nossa opinião o 
grande cientista ainda é o Mestre, é Jesus! Só 
Ele pode salvar e a Ele nós nos dirigimos para 
que ajude os cientistas para trazer logo essa 
vacina para trazer um pouco a tranquilidade a 
nossa população, que está impedida hoje de sair 
às ruas, de abraçar os amigos, de abraçar os 
companheiros, de fazer reunião, de entrar num 
restaurante, de trabalhar, de produzir, parando 
a economia do mundo inteiro. 
 Então, só nos resta uma palavra neste 
momento, um momento de angústia, de muito 
pesar, de muitos amigos que partiram. Nós não 
sabemos o dia de amanhã, mas registramos aqui 
a nossa fé: quem tem fé, vence! E só através da 
fé nós vamos vencer o vírus Covid-19. 
 Muito obrigado! Um abraço para todos 
os senhores deputados. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado, deputado Theodorico Ferraço. 
Agora 10h03min. O próximo orador... Eu tive um 
acordo com o presidente Erick Musso, queria 
somente deixar registrado aqui para os 
deputados que estão na plenária virtual e para 
os telespectadores que também nos assistem, 
eu vou fazer essa minha fala aqui, que é 
rapidinha, menos de cinco minutos, e logo 
depois eu vou passar para o próximo orador. 
 Estamos aí, 10h04min desta manhã, 
manhã belíssima, ensolarada, de inverno aqui 
no Espírito Santo. Bom dia, telespectadores que 
nos assistem nas redes sociais, na TV Ales, 
senhor presidente, quer dizer, eu presidindo a 
Assembleia neste momento, senhores e 
senhoras deputadas, 19 de agosto de 2020.  
 Nas últimas duas semanas, queridos 
amigos, tive a satisfação e a honra de sentir 

como é importante servir ao nosso estado, o 
nosso querido Espírito Santo. Em duas viagens a 
Brasília, acompanhado da deputada federal 
Soraya Manato, do meu partido, percorremos 
alguns ministérios do Governo do presidente 
Jair Messias Bolsonaro, em busca de recursos 
para o nosso povo, conforme já disse aqui na 
sessão da segunda-feira. Mas, hoje, eu quero 
falar, especificamente, da nossa agenda no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, o Mapa. 
 Na capital federal, semana passada, 
voltamos àquele ministério. Estivemos com o 
secretário-executivo Marcos Montes, pessoa 
que tem muito apreço pelo homem do campo e 
também pelo Espírito Santo. Com ele, tratamos 
de algumas demandas do Mapa em nosso 
estado e, em outro momento, naquele mesmo 
ministério, fomos muito bem recebidos pela 
coordenadora-geral de apoio às 
superintendências do Ministério da Agricultura, 
Lizane Soares Ferreira. Com ambos, cuidamos 
de uma pauta que movimentou os capixabas 
nas últimas duas semanas. 
 Ainda naquele dia, logo cedo, fomos à 
Companhia Nacional de Abastecimento, a 
Conab. Quem nos recebeu por lá foi o diretor-
executivo de operações e abastecimento, o 
senhor Bruno Scalon. Era mais um reforço para 
a nossa pauta, a preocupação com os galpões 
que ficam localizados ali em Jardim da Penha, 
em Vitória, e os terrenos da Superintendência 
Federal de Agricultura do Espírito Santo, a SFA. 
A questão é: o que será feito com os imóveis 
federais no Espírito Santo? 
 Estamos falando de um assunto que 
movimentou e causou muita preocupação às 
comunidades da cultura e comunicação do 
nosso Espírito Santo há poucos dias: trata-se da 
situação do Centro Cultural e Teatro Carmélia, e 
também da TVE. 
 Nesta Casa, presidimos a Comissão de 
Cultura e Comunicação Social. Minha vida 
profissional contabiliza trinta e seis anos 
dedicados à imprensa e à comunicação 
capixaba. De modo que cabia a nós, 
duplamente, contribuir para que o desfecho 
fosse o melhor possível. Ambas instituições se 
encontram abrigadas há muitos anos no antigo 
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galpão do Governo Federal, ali nas imediações 
do Parque Tancredão e também no Sambão 
do Povo. O Centro Cultural Carmélia está lá 
desde 1986. A situação, queridos amigos, é 
delicada. Terminou o prazo do contrato de 
cessão há alguns meses e não foi renovado. 
Configurou-se, então, um cenário de 
incertezas para ambas as instituições. 
 O Governo Estadual, diretamente 
responsável pela TVE, deu início aos 
procedimentos para abrigá-la em outro 
prédio, e o Centro Cultural Carmélia parecia 
entregue à própria sorte. E, naquele momento 
de incertezas, a comunidade cultural capixaba 
compareceu e, com certeza, reagiu. Essa é 
uma instituição de grande importância para a 
cultura capixaba, tendo em vista tantas 
perdas. Lembro que o Teatro Carlos Gomes 
está fechado há três anos, três anos, e o 
Teatro Glória encerrou as atividades 
recentemente. Das nossas grandes casas, 
sobrou o Carmélia, que já não tinha mais 
certeza do próprio endereço. A situação 
envolve o Serviço do Patrimônio da União, o 
SPU, e o Ministério da Agricultura. 
 Fomos, então, percorrer os caminhos 
para ajudar na construção de uma solução 
para esse imbróglio. Podemos esperar um 
desfecho satisfatório pela vontade política do 
Governo Federal, mas os procedimentos ainda 
estão sendo (Inaudível). Posso dizer que o 
secretário-executivo do Ministério da 
Agricultura, Marcos Montes, se mostrou 
preocupado com esse problema e deu uma 
certa garantia que esse patrimônio do estado 
será preservado para a cultura. 
 Percorrendo as salas do alto escalão do 
ministério, pude comprovar a explícita boa 
vontade do Governo do presidente Jair 
Bolsonaro para com o nosso estado. Fomos 
bem recebidos e bem atendidos, de modo que 
só temos a agradecer e acompanhar, claro, o 
desenrolar dos procedimentos para que tudo 
chegue a um bom termo. E vamos ter 
respostas rápidas, se Deus quiser, para o bem 
da nossa cultura e de todo o povo capixaba. 
 Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. 

 Eu passo a palavra, agora, ao deputado 
Vandinho. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Pela ordem! Apenas para registrar a minha 
presença. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Quem fala? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Só para registrar minha presença no plenário, 
senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Querido Marcelo! Claro, Marcelo 
Cariacica Santos. Registrada a presença de V. 
Ex.ª, que traz um brilho a mais para esta 
plenária virtual. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Pela 

ordem, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ei, Janete, satisfação. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Oi, 
querido. Estive no médico agora, às oito horas 
da manhã, e também gostaria de registrar 
minha presença. Desde nove e meia, a gente já 
está aqui, ao vivo, assistindo e participando da 
sessão da Assembleia. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Virtual. Ótimo. Ótimo! E o médico deu 
boas notícias para nós? Traz boas notícias para 
nós? 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Graças a 
Deus. Já me liberou para atividade física, está 
fazendo um levantamento de exames e também 
cessou a medicação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Que Deus a abençoe. Estamos juntos.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Vandinho Leite, cinco minutos 
para V. Ex.ª. 
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O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 
Senhor presidente, senhores deputados, hoje 
o meu objetivo - desejando um bom dia a 
todos - é falar sobre o Projeto de Lei n.º 5398, 
de 2013, que tramita no Congresso Nacional, 
mais especificamente, neste momento, 
tramita no Senado da República. Esse projeto 
é do então deputado Jair Bolsonaro. Mas, 
independente, poderia ser de outro deputado, 
gostaria de deixar isso claro, mas por muita 
felicidade, o deputado Jair Bolsonaro, no meu 
entender, protocolou essa matéria que voltou 
a ser discutida neste momento, que teve um 
engajamento aqui no nosso estado, 
principalmente da doutora Soraya Manato, 
deputada federal. 

Senhor presidente, o projeto dele tem 
como principal objetivo dobrar a pena para 
estupradores e, além de dobrar a pena para 
estupradores, o projeto tem como principal 
objetivo que para redução de pena é necessário 
que se faça castração química. 

 Gostaria de dizer que crimes hediondos 
como esse de estupro é algo inadmissível e a 
pena tem que ser severa. Quem me conhece 
sabe que eu sou equilibrado, sabe que eu busco 
o diálogo, mas casos como esse da menina de 
dez anos, de São Mateus, precisam ser evitados 
no nosso país. E só vão ser evitados com penas 
severas. Não existe outra forma, outra 
ferramenta. Não tem como alisar bandido.  

Eu tenho lido as matérias e 
acompanhando coisas estarrecedoras. Esse 
bandido praticava esse crime nas famosas 
saidinhas dos presídios, até porque ele já tinha 
sido preso por tráfico de drogas, algo 
inconcebível. Bandido como esse tem ala 
especial, ou seja, um criminoso com regalias, 
cometendo crimes como esse de estupro de 
uma menina de dez anos de idade. 

Quando ouço falar em direitos humanos, 
acredito que os Direitos Humanos precisam 
socorrer e acolher a vítima, não acolher um 
bandido como esse. E aí, senhor presidente, 
vejo que esse debate no Senado, infelizmente, 
através de uma triste notícia e realidade que 
aconteceu aqui no Espírito Santo, mas que 
colocou luz nessa discussão, eu vejo que o 

Congresso poderia dar essa resposta para a 
sociedade.  

Tenho visto as pessoas indignadas. Eu 
tenho visto pessoas que, às vezes, nem se 
manifestam na internet, pessoas que nem são 
muito de expor suas ideias, mães de famílias, 
pessoas simples, indignadas, estarrecidas, mas 
atuando de forma firme, cobrando punição para 
esse monstro que fez isso com essa criança.  

E outro ponto, também, que gostaria de 
deixar bem claro, eu estava acompanhando 
informações de uma instituição de Pernambuco, 
que está acolhendo a criança, prestando 
solidariedade, apoio em todos os sentidos, aí, 
sim, isso é direitos humanos! Isso é o que 
precisa, efetivamente, acontecer dentro da 
sociedade! Ou seja, nós temos que acolher as 
vítimas. Bandido, se cometeu crime, é pena 
severa! É pena severa. Um crime como esse, 
então, é inadmissível!  

Fica aí a nossa indignação. Eu sou contra 
esse negócio de ala especial. Ala especial para 
quê? Então, o bandido agora tem ali o seu 
condomínio fechado, depois de dentro do 
presídio, porque cometeu um crime como 
esse?! Não! Ele que arque com as suas 
consequências. Se cometeu um crime como 
esse, tem que ir se virar! Fica lá no meio dos 
outros, agora, ué! É assim que eu penso.  

Eu fico imaginando: não tenho filha, 
tenho um filho de treze anos de idade. Mas isso 
pode acontecer com menino, com menina. 
Infelizmente, monstros como esse ficam soltos 
na sociedade, fazendo atrocidades das mais 
perversas e, ainda, passando por muitas regalias 
- o que eu acho inadmissível -, com penas 
brandas. E, aí, acabam crimes sendo repetidos, 
como esse, infelizmente, em nossa nação.  

Então, mais uma vez, eu gostaria de 
registrar um ponto favorável e positivo da 
doutora Soraya, que eu a conheço há muito 
tempo, pelo seu trabalho, a sua luta como 
mulher, sentindo a dor dessa criança e 
representando a nossa bancada federal neste 
debate importante, em Brasília, de penas mais 
severas para criminosos estupradores, senhor 
presidente.  

Essa é a minha fala, e devolvo a palavra a 
V. Ex.ª.  
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Agora, com a palavra o deputado Adilson 
Espindula, às 10h15min. Bom dia, deputado.  

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Bom 

dia, Torino. Bom dia a todos os colegas 
presentes a esta sessão. Eu quero apenas 
cumprimentar todos, desejar um excelente dia! 
Hoje, eu declino de fazer uso da palavra, senhor 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok.   
Com a palavra o deputado Alexandre 

Xambinho. (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho não 

respondendo, com a palavra o deputado Bruno 
Lamas. Bom dia, deputado.  

 
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Bom dia, 

senhor presidente, senhores deputados. Eu 
quero cumprimentar todos na pessoa do 
deputado Rafael Favatto. Dr. Rafael Favatto, o 
nosso abraço! E, assim, todos os colegas 
presentes e todas as pessoas que nos 
acompanham, quer seja pela TV Assembleia, 
quer seja pela internet. A todas as famílias 
capixabas, a nossa solidariedade e o nosso 
abraço.  

Senhor presidente, primeiramente, mais 
uma vez, registrar uma conquista histórica para 
a Serra, que é a obra da nova Abdo Saad, da 
nova Rodovia ES-010. É uma luta intensa do 
nosso mandato, e o governador Renato 
Casagrande proporciona essa alegria à cidade. 
Edital publicado; licitação aberta para a 
contratação de uma empresa que fará a 
revitalização, que vai trazer mais dignidade, 
mais qualidade de vida, mais desenvolvimento 
para o comércio local, principalmente o trecho 
que corta a Grande Jacaraípe. Nós estamos 
agradecidos e a população, também.  

Também, mais uma vez, vocês sabem 
que um deputado estadual tem como 
prerrogativa principal legislar, fiscalizar e 
representar, mas também a nós é possibilitada a 
realização de emenda parlamentar. Uma vez por 
ano, ao Orçamento nós podemos destinar 
emendas, valores que serão aportados ao 

Orçamento, para a realização de obras, 
prestação de serviços, compra de itens. É um 
valor pequeno, se comparado a um deputado 
federal, a um senador da República, mas são 
emendas importantes, que chegam aos 
municípios, onde realmente a vida das pessoas 
acontece.  

E quinhentos e quinze mil reais foram 
pagos, há mais de dez dias, já estão depositados 
na conta da Prefeitura Municipal da Serra, fruto 
de emenda parlamentar do deputado Bruno 
Lamas, e o valor com o carimbo Compra de Itens 
e Serviços para o Combate ao Covid-19. Então, é 
uma contribuição do nosso mandato para a 
cidade, mais de meio milhão de reais. Em 
tempos de pandemia, mais do que nunca, o 
parlamentar tem que se fazer presente na 
solidariedade, no trabalho, no apoio e com 
recursos.  

Eu lembro que meu último ato como 
secretário de Estado da Assistência, antes de 
voltar para a Assembleia Legislativa, nós 
também aprovamos lá, na Sala da Situação, e 
com o aval do Governo, o repasse de três vezes 
mais dos valores a todos os municípios, e aí a 
todos os municípios a título de benefício 
eventual. A Serra, mais uma vez, foi 
contemplada com quase duzentos mil reais, 
pagos já, para compra de kit natalidade, para 
auxílio funeral, para aluguel social, para compra 
de cestas básicas. Enfim, um pouco do nosso 
trabalho neste período de pandemia.  

E para concluir, senhor presidente, várias 
pautas foram abordadas aqui hoje, eu quero 
abordar a pauta da assistência social. Fui 
secretário dessa pasta e convivi ali diariamente, 
junto com os nossos colaboradores servidores, 
com o sofrimento das pessoas, com as pessoas 
em situação de vulnerabilidade social, as 
pessoas que mais precisam da presença firme 
do poder público, pessoas que vivem com a 
renda média de quatrocentos e cinquenta reais, 
famílias e pessoas inscritas nos programas 
sociais do Governo Federal, Bolsa Família, Bolsa 
Capixaba - porque o Espírito Santo é o único 
Estado da nação que tem um programa de 
complementação de renda próprio. Aqui vinte e 
cinco mil famílias, além do Bolsa Família, 
recebem o Bolsa Capixaba, que é um programa 
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voltado para o apoio financeiro a essas famílias 
e um suporte para que elas possam superar essa 
situação, que é muito mais complexa.  

Para superar essa situação, nós 
precisamos de trabalho, emprego e renda na 
veia, e para isso nós precisamos qualificar essas 
pessoas. Não cursos rasos, cursos medíocres, 
como foram administrados no passado, que não 
servem para nada! Eu falo de curso técnico. 
Hoje nós temos técnicos trabalhando com 
carteira assinada; e temos pessoas com o curso 
superior, buscando oportunidade. Então, 
quando o curso técnico é bom, ele faz a 
diferença na vida das pessoas! 

Ontem eu apresentei um projeto, porque 
essa pasta tem 0,5 por cento do Orçamento. A 
Assistência, Desenvolvimento Social, Trabalho, 
Emprego e Renda, apenas 0,5 por cento do 
Orçamento. E a nossa proposta, porque é um 
sonho daqueles que defendem o Suas, é que 
pelo menos um por cento do orçamento global 
do Estado seja para investimento na Assistência 
e Desenvolvimento Social. A matéria começou a 
tramitar, e o que eu espero, do fundo do meu 
coração, é que nós possamos alcançar o nosso 
objetivo. Com diálogo com a Casa Civil, com o 
Governo, com os parlamentares, deputados e 
deputadas, nós possamos fazer essa entrega 
importante e fortalecer o Suas aqui no Espírito 
Santo, porque certamente fará uma diferença 
enorme na vida das pessoas. 

No mais desejar uma boa quarta-feira a 
todos! Que Deus nos abençoe! Deus proverá! Eu 
devolvo a palavra ao presidente Torino 
Marques. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Obrigado, Bruno Lamas! 
Com a palavra agora o deputado Capitão 

Assumção. São10h22min. Bom dia! 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 

(PATRIOTA) - Senhor presidente, nós 
protocolamos um ofício ao Ministério Público 
para que as providências necessárias possam ser 
adotadas diante daqueles vídeos que circularam 
na internet, onde o estuprador fala que existem 
outros componentes, além dele, que durante 
todo aquele período abusaram daquela criança. 

A gente, nesse documento encaminhado 
ao Ministério Público, cobra a devida proteção à 
criança para que ela não retorne mais para 
aquele lar até que tudo seja devidamente 
investigado, devidamente apurado. A gente 
sabe que o cara pode gravar o que quiser, mas a 
gente tem que levar a sério, na medida em que 
ele fala que existem outras pessoas, e pessoas 
dentro do convívio próximo daquela menina. 

Então, temos que agir com muita 
dedicação e seriedade para que ela não volte 
mais para aquele lar até que tudo seja 
devidamente esclarecido. A proteção dela já é 
coisa de primeiro plano. E outra coisa também, 
presidente, vou lembrar-lhe aqui o que diz o art. 
227 da Constituição Federal: 

 
Art. 227. É dever da 

família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e 
opressão.  

 
Então, mesmo que seja uma denúncia 

formulada pelo bandido, isso tem que ser 
apurado. Temos que ficar em cima, isso é uma 
missão de todos nós deputados, para que isso 
não passe batido. Essa proteção tem que ser 
dada de imediato para essa criança! 

Outra coisa, que acho um absurdo 
também, é a forma como essa criança saiu 
rapidamente do Espírito Santo. Parabenizo a 
classe médica por não ter cometido aquele 
infanticídio, não deixaram que essa criança, de 
seis meses, fosse morta aqui no Espírito Santo.  

A gente precisa esclarecer devidamente, 
a imprensa precisa futucar e nós também temos 
que descobrir como foi feita essa operação de 
guerra para matar uma criança. Nós exigimos 
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saber como foi feita essa operação de guerra, 
porque os médicos capixabas, os renomados, os 
nossos heróis médicos capixabas se recusaram a 
matar essa criança. E a levaram para fora, tiraram 
ela de dentro de um estado comunista, de um 
estado administrado por um comunista e a 
levaram para outra terra, que é administrada por 
comunista, também! A gente precisa saber como 
aconteceu isso. Isso foi um absurdo! 

Outra coisa, temos que dar a proteção a 
essa criança, não somente por um período que 
estabelece… Eu vi uma matéria que pode ser que 
o secretário de Direitos Humanos possa dar uma 
pequena proteção a ela. Não! Vocês estão 
administrando o Estado, tem que parar de 
brincadeira, vocês foram eleitos para administrar 
o Espírito Santo, agora protejam essa criança! 
Existem programas de proteção à criança. Então, 
que esse programa, realmente, aconteça. 

Ontem, eu fiz uma live com Oswaldo 
Eustáquio falando que essa porcaria do Estatuto 
da Criança e do Adolescente só existe no papel! 
Foi criado no período dos esquerdopatas, e então, 
coloquem para valer esse estatuto e deem a 
proteção devida a essa criança. 

Realmente, presidente, nós só temos que 
parabenizar os nossos médicos que se recusaram 
a cometer esse infanticídio. Agora, a gente precisa 
saber qual foi o moleque que tirou rapidamente 
das terras capixabas essa criança que estava com 
um neném de seis meses na barriga.  

Então, esses irresponsáveis têm que ser 
penalizados. Eu não quero nem saber se foi juiz, se 
foi governador, se foi secretário de Saúde. Eu 
quero que vá todo mundo para o inferno. Mas 
eles têm que ser responsabilizados e eu vou 
colocar o dedo na ferida o tempo todo porque 
tem que descobrir com que dinheiro essa criança 
saiu do solo capixaba para um médico vagabundo 
lá de Pernambuco matar uma criança.  

Eu preciso saber! Eu represento os 
capixabas! Eu quero saber como isso se deu. Com 
que dinheiro essa criança saiu daqui: se foi voo 
particular, se foi voo comercial. Eu quero saber! 
Eu represento o povo capixaba. Quero saber como 
que se deu essa operação de pilantragem. Isso 
não vai ficar barato. Isso não vai ficar embaixo dos 
panos. Eu preciso saber dos detalhes. 

Eu não quero saber se tem 
desembargador, se tem juiz, se tem promotor, se 
tem prefeito, se tem governador. Eu quero é que 

se lixem! Eu represento a voz do capixaba e eu 
quero saber dessa verdade.  

Então, que essa criança tenha toda a 
proteção do Estado, não por pequeno período, 
mas que, realmente, esse Estatuto da Criança e do 
Adolescente - que eu realmente tenho muita coisa 
ali que não acredito, mas que tem que ser levado 
a sério agora... E que seja dada a devida proteção 
para essa criança ad aeternum. É toda a estrutura! 
E que ela não volte para o lar dela até que as 
devidas apurações possam ser feitas.  

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

PSL) - Agora 10h28min. 
Com a palavra o deputado Carlos Von.  
Deputado Carlos Von? (Pausa) 
Não respondendo, Coronel Alexandre 

Quintino. (Pausa) 
Coronel Alexandre Quintino não 

respondendo, líder do Governo nesta Casa de Leis, 
deputado Dary Pagung.  

Deputado Dary? (Pausa) 
Não respondendo, deputado Danilo 

Bahiense.  
Deputado Danilo Bahiense? (Pausa)  
Não respondendo, Delegado Lorenzo 

Pazolini. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(REPUBLICANOS 10) - Senhor presidente em 
exercício... 

Só um minutinho, deputado Torino. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 

PSL) - Fique à vontade, deputado.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(REPUBLICANOS 10) - Senhor presidente em 
exercício, deputado Torino Marques, senhoras e 
senhores deputados, público que nos assiste 
através da TV Assembleia, servidores desta Casa, 
senhor presidente, nos últimos dias, nas últimas 
semanas, o Espírito Santo tem debatido 
intensamente a questão relativa aos imóveis de 
propriedade da União. Principalmente em relação 
à SPU, Superintendência de Patrimônio da União, 
e aqueles imóveis localizados em Vitória. Temos aí 
o Campo do Santa Cruz, em Santa Lúcia; o 
armazém do IBC, em Jardim da Penha; e também 
o teatro Carmélia Maria de Souza.  
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V. Ex.ª inclusive fez referência com muita 
propriedade a esses fatos na sessão de hoje, 
inclusive relatando a ida, a sua ida a Brasília 
defender os interesses dos capixabas. Parabéns a 
V. Ex.ª! 

Mas queria também trazer ao 
conhecimento um artigo assinado pelo 
superintendente da SPU, senhor Márcio Furtado, 
em que ele deixa claro, presidente, as razões da 
retomada desse imóvel. E nós estamos vendo 
muitas inverdades nessa questão. E esse artigo é 
um artigo extremamente elucidativo, que foi 
publicado na Gazeta, do último sábado.  

E olha o que diz o superintende da SPU, 
senhor Márcio Furtado: 

Talvez (...) não seja de amplo 
conhecimento que 20% de toda a verba 
arrecadada pela SPU no município de Vitória é 
repassada à prefeitura anualmente. Dinheiro esse 
que vai para os cofres no município “sem carimbo” 
- ou seja, o município pode utilizar livremente -, ou 
seja, a prefeitura pode utilizá-lo para qualquer 
finalidade. Desde uma reforma num imóvel até a 
contratação de servidores em uma determinada 
secretaria.  

Vale ressaltar, presidente Torino Marques: 
Desde 2010 a SPU(...) repassou ao município de 
Vitória aproximadamente R$ 20 milhões - vinte 
milhões que a SPU repassou à Prefeitura de Vitória 
- para utilização em quaisquer fins. Mesmo ano da 
entrega do Carmélia à atual gestão (...) E o que foi 
feito com esses vinte milhões, senhor presidente? 
É o que nós vamos saber agora. Dava para termos, 
com esse dinheiro que a SPU entregou à 
Prefeitura de Vitória, repito, vinte milhões. Dava 
para termos um Carmélia desse nível no Centro de 
Vitória somente com as verbas repassadas pela 
SPU(...) ao município desde a entrega do Teatro e 
sobraria muito dinheiro para patrocinar e 
fomentar centenas de espetáculos resgatando 
toda a cultura capixaba.  

Então, agora, presidente, nós estamos 
vendo a prefeitura dizer que é contra a retomada 
do imóvel, mas a prefeitura recebeu vinte 
milhões. E o que ela fez com esse dinheiro? E esse 
imóvel estava sob domínio da Prefeitura Municipal 
de Vitória. Prosseguindo, na fala do nosso 
superintendente de Patrimônio da União: Quando 
assumi a SPU(...) em junho/19 e fui conhecer o 
Teatro Carmélia, o encontrei em um estado em 
que qualquer artista que o visse cairia aos prantos 

de desilusão. Parecia que Plutão entrou em 
conjunção com Marte nos primeiros graus de 
Peixes: destruição total, cenário de guerra. Não 
havia sequer luz, iluminação.  

Realizei diversas reuniões com o município 
sobre sua revitalização: não houve interesse.  

Então, tudo que nós estamos passando 
agora, senhor presidente, é reflexo do 
desinteresse do município. E nos assusta a 
desfaçatez de as autoridades públicas da 
Prefeitura de Vitória virem nesse momento e dizer 
que querem retomar o imóvel, que querem cuidar 
do Carmélia. Ora! Isso está desde 2010 sob 
domínio da prefeitura e a SPU repassou vinte 
milhões para a prefeitura. E o que a prefeitura 
fez? Absolutamente nada. Essa é a posição em um 
documento oficial de uma autoridade pública que 
não foi confrontado pela prefeitura. Vou repetir: 
Realizei diversas reuniões com o município sobre 
sua revitalização: não houve interesse da 
prefeitura. A destinação para abrigar a “Cidade do 
Samba” também não era juridicamente possível. 
(...) 

Não havendo interesse municipal na sua 
revitalização, a SPU optou pela retomada do 
imóvel para lhe dedicar a outros objetivos. Não 
era nosso interesse, era nosso dever como servidor 
da nação.  
 Então, fica claro que tudo que nós estamos 
passando em relação aos imóveis de propriedade 
da União localizados em Vitória é fruto, na 
verdade, da ausência de ação, ou de ações, por 
parte da Prefeitura Municipal de Vitória. A SPU 
repassou vinte milhões à prefeitura e nada foi 
feito. O Teatro Carmélia é um exemplo, estava 
abandonado, completamente abandonado. E 
quem era o gestor do teatro? A própria prefeitura 
era a gestora desse equipamento público. E agora 
eu estou assistindo pessoas que estão na gestão, 
ou estiveram até outro dia, gestores públicos 
dizerem que têm interesse na retomada desse 
equipamento público. Mas, se a posse, a 
propriedade, o domínio, a utilização desse 

equipamento estava cedido à municipalidade até 
hoje, está ainda até hoje. Ora! Como sustentar 
essas duas posições absolutamente 
divergentes? E V. Ex.ª, deputado Torino, que 
esteve lá em Brasília, tenho certeza que pode, 
também, esclarecer. Fique à vontade caso tenha 
interesse nesse debate. Porque os imóveis 
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estavam cedidos, estão cedidos ao município e a 
SPU repassou vinte milhões à prefeitura.  

A pergunta é: o que foi feito com esse 
dinheiro? E, nesse momento, você ainda assistir 
pessoas dizendo que têm interesse nessa área. 
Mas, se elas estão com o domínio da área, elas 
podem utilizá-la, ou poderiam, nesse período de 
oito anos. E o que foi feito? Absolutamente nada! 
 Então, é absolutamente lamentável, 
presidente, a desfaçatez de algumas autoridades 
públicas de sustentarem posições absolutamente 
antagônicas, querendo ludibriar, enganar, 
faltando com a verdade com a população 
capixaba, especialmente com a população de 
Vitória.  

Claro que nós sempre vamos defender o 
interesse coletivo para essas áreas, isso aí não há 
dúvida. Eu tenho certeza de que esta Casa vai se 
manifestar nesse sentido. Nós vamos defender o 
interesse coletivo, tanto no IBC quanto no campo 
de Santa Cruz e no Teatro Carmélia, mas é preciso 
restabelecer a verdade, é preciso que a sociedade 
saiba que isso é fruto de omissão do gestor 
municipal, de omissão dos responsáveis na 
Prefeitura Municipal de Vitória. A situação só 
chegou até esse estado de coisas deplorável, 
lamentável, de abandono, porque o gestor 
municipal não se posicionou. E está aqui a versão 
oficial que demonstra, claramente, a verdade dos 
fatos. 
 Então, presidente, é preciso restabelecer a 
verdade. É preciso trazer esses fatos ao 
conhecimento da sociedade. Não dá para 
acreditar que quem teve a oportunidade de fazer 
a gestão desse equipamento público, durante oito 
anos, e não fez, e agora vem a público ainda 
sustentar uma versão mentirosa, uma versão que 
não é fidedigna, uma versão que não corresponde 
à realidade dos fatos, e que os documentos 
oficiais comprovam. 
 Resumindo, o imóvel está, desde 2010, sob 
responsabilidade da Prefeitura. A SPU repassou 
vinte milhões, e o que foi feito? Absolutamente 
nada! E essa omissão foi determinante para que 
nós tivéssemos passando por tudo isso. 
 Vamos lutar pelo interesse público, vamos 
lutar pela condição, reforma, entrega desses 
equipamentos fundamentais para a cultura 
capixaba, mas sempre restabelecendo o nosso 
compromisso com a verdade. Essa é a verdade, 
está provado em documentos oficiais, não tenha 

dúvida disso. O que aconteceu foi: o imóvel estava 
sob domínio da Prefeitura, a Prefeitura tinha a 
posse, a utilização, o uso, o gozo, a fruição do 
imóvel, mas, infelizmente, durante esse período, 
nada foi feito. E aqui, o superintendente do 
Patrimônio da União, senhor Márcio Furtado, 
deixa claro: ele tentou. Vou repetir o que ele 
disse: Realizei diversas reuniões com o Município 
sobre sua revitalização, não houve interesse. 
 Esse fator é primordial e essa fala, 
comprovada através de documentos públicos, de 
conhecimento público, restabelece e retoma a 
verdade dos fatos. Precisamos lutar, precisamos 
nos engajar pela destinação social dessas áreas, 
mas não dá para continuar enganando a 
sociedade. 
 Obrigado, presidente. Parabéns também 
pela atuação de V. Ex.ª na defesa, indo até o 
poder central para defender essa área. Eu tenho 
certeza de que V. Ex.ª também pode colaborar 
muito nessa luta. 

Agradeço a todos a atenção.  
Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito bem falado, deputado Lorenzo 
Pazolini. Vinte milhões não são vinte reais, 
muito menos vinte mil reais. Vinte milhões dá 
para se resolver muitos problemas, 
principalmente de um teatro como aquele.  

E nós estamos aí diretamente com o 
Marcos Montes, o secretário-executivo do 
Mapa, para a gente tentar solucionar esse 
problema o mais rápido possível, mas é bom 
sabermos aonde foi parar esse dinheiro. 
 Parabéns pela sua atenção, deputado 
Lorenzo Pazolini. 
 Com a palavra agora o deputado Dr. 
Emílio Mameri. Dr. Emílio Mameri? (Pausa)  
 Dr. Emílio Mameri não respondendo, 
Doutor Hércules. 
 
 O SR.  DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente, prezados colegas deputados e 
deputadas, povo que nos assiste através da TV 
Assembleia e das redes sociais, inicialmente, eu 
quero abraçar todos e dizer que eu estou com esta 
máscara aqui da Amaes para homenagear aquele 
projeto tão importante, que é a Amaes, que 
funciona ali na Fernando Ferrari, em Vitória, e que 
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tem uma lutadora, um baluarte, que é uma 
missionária, nossa querida Paraguassú.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(REPUBLICANOS 10) - Pollyana, Doutor Hércules! 
Pollyana Paraguassú. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Desculpe-me, eu tinha esquecido o nome dela: 
Pollyana Paraguassú. Nós temos um trabalho com 
a Pollyana, o jardim sensorial nós doamos há 
bastante tempo e, também, uma central de PABX 
para que os voluntários de lá pudessem solicitar 
recursos através de telefonemas. 
 Muito bem! Então, eu quero abraçar hoje 
a Pollyana Paraguassú e todas as pessoas que se 
dedicam a trabalhar com esse projeto tão 
importante. Muito bem!  

Então, hoje não se fala outra coisa no 
Brasil, naturalmente, a não ser essa menina que 
foi realmente violentada, essa menina que 
realmente está sofrendo e vai sofrer muito mais 
ainda as consequências de um monstro que 
cometeu essa atrocidade. 
 Na verdade, existem muitos comentários 
que vazou notícia aqui ou ali, ou informações, que 
isso vai caber à Polícia desvendar e ver o que tem 
que fazer com relação à exposição dessa menina 
que está sofrendo tanto. 
 Esse é o papel da Polícia, que nós 
respeitamos muito. Falado nisso, eu quero dar os 
parabéns a nossa Polícia Civil pela prisão desse 
monstro e que foi rapidamente acionada e 
rapidamente deu essa notícia para nós. 
 Quero parabenizar também nosso querido 
coronel Douglas e que ele é o comandante-geral 
da Polícia Militar. Não é o caso aqui, mas ele fez 
um trabalho muito bom. Eu agradeço a ele. Fui lá 
pessoalmente, pedi que desse reforço ao 
policiamento na Barra do Jucu, na parte do 
Barrão, onde houve aquele tiroteio, e, em 
convênio com a Prefeitura de Vila Velha, 
realmente já tem uma unidade lá de segurança. Já 
melhorou bastante. 
 Pedi também ao coronel - eu estou vendo 
que o Rafael está prestando atenção - que o 
Eduardo, Rafael, que projetou na parede de um 
prédio em Vila Velha, em Itapuã: Itapuã pede 
socorro! Eduardo foi meu assessor de imprensa. 
Eu conversei com ele e fui lá para falar com o 
coronel Douglas também para a gente fazer ali um 

sistema integrado igual tem em Jardim Camburi 
hoje que funciona muito bem, tanto no comércio, 
quanto com moradores, com edifícios, com 
seguranças, porteiros dos prédios para que nós 
possamos diminuir os assaltos e a violência em 
Vila Velha. O coronel Douglas ficou de ajudar o 
povo de Vila Velha, uma vez que é de Vila Velha 
também. Ele mora na Praia de Itaparica. Isso é 
uma coisa que quero registrar.  

E como tenho feito sempre, não critico e 
não critiquei ninguém que receita medicamentos, 
esse ou aquele medicamento que usa ou que não 
usa. O que eu tenho feito aqui e tenho falado há 
muitos anos é você evitar a doença. É muito 
melhor você evitar a doença do que você tomar 
remédio para a doença. 
 Então, por enquanto, enquanto não tem a 
vacina, a nossa luta é esclarecer à população como 
você vai evitar: Você vai usar a máscara. Em todo 
lugar use a máscara, a não ser que esteja no seu 
lar, com a sua família, tudo bem; você fazer um 
distanciamento normal de um metro e meio e 
você vai fazer o isolamento se você puder. Se tiver 
que ir trabalhar, você tem que trabalhar. Se tiver 
que sair por algum motivo, tem que fazer isso. 
Mas se puder ficar isolado, é melhor ainda; você 
usar sempre álcool em gel; sempre que puder, 
lavar as mãos. A gente tem que fazer esse 
trabalho, mostrando à população que nós temos 
que evitar a doença enquanto não tem a vacina. 

Então, se você tiver um desses sintomas 
aqui que vou ler, você procure a unidade de saúde 
mais próxima da sua residência, ou procure o seu 
médico, se você tiver febre alta, tosse seca, 
dificuldade de respirar, cansaço, fadiga, diarreia, 
perda do paladar ou do olfato, do cheiro, se você 
tiver dor de cabeça também. Um desses sintomas 
bem representado aqui no que estou dizendo e 
qualquer dificuldade que você tiver, corra para a 
unidade de saúde mais próxima, ou para um PA ou 
você procure seu médico para que você evite uma 
complicação maior.  

Quero parabenizar mais uma vez a equipe 
de enfermagem, a equipe médica, de enfermeiro, 
técnico, auxiliar de enfermagem, assistente social, 
fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Enfim, todos que 
estão envolvidos nessa luta, nessa guerra contra o 
Covid-19.  

Então, essa fala, nesta manhã de hoje, 
presidente, para encerrar, mais uma vez quero 
abraçar todos os colegas e abraçar o povo que nos 
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assiste, mais uma vez pelas redes sociais e pela TV 
Assembleia.  

Muito obrigado, bom dia. Um abraço a 
todos, pena que a sessão está acabando tão cedo. 
Muito obrigado, até mais.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 

PSL) -  É. Muito importante a prevenção, Doutor 
Hércules, o senhor tem total razão, a prevenção. E 
ficar atento também aos sintomas, aos sintomas. 
Prevenção é tudo!  

A deputada Janete de Sá ainda está na 
sessão? Porque acabou então a fase aqui dos 
Oradores, a fase das Comunicações. A deputada 
Janete não estava na sessão porque ela estava 
fazendo exame médico. Se a deputada Janete 
quiser falar alguma coisa. Deputada, a senhora 
seria a última pessoa que ia falar... 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Ah, 

obrigada, deputado Torino.  
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 

PSL) - Lembrando que os últimos serão os 
primeiros.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Ah, 

obrigada, deputado Torino. Eu agradeço pela 
generosidade.   

Gostaria sim de estar tratando hoje sobre 
um tema que nós conversamos ontem na reunião 
da Comissão de Agricultura. É um tema que foi 
demandado para a Comissão de Agricultura - o 
deputado Torino até se fez presente -, pelo 
secretário de Agricultura do nosso Estado, Paulo 
Foletto, em que a gente pode conhecer melhor o 
Fundagres Inovar, que é uma nova versão, uma 
nova visão do Fundagres, que foi criado desde 
2003, pelo Incaper. É a Fundação de 
Desenvolvimento Agrícola. É a fundação que trata 
do desenvolvimento agrícola do nosso estado. 

E nós tivemos essa oportunidade de estar 
conhecendo melhor sobre o Fundagres, essa 
fundação, dos avanços que ela traz no sentido de 
estar trabalhando muito novas tecnologias, de 
estar levando essas novas tecnologias para os 
nossos produtores rurais, de estar fazendo um 
banco de dados para que possa ser usado em 
qualquer tempo, e todo esse material colhido que 
vai ficando nesse banco de dados poder ser 
matéria de estudos. E a nova visão também que o 
Fundagres vem no sentido de fazer uma parceria 

envolvendo o setor privado, o público-privado, 
que faz com que o Fundagres - volto a dizer, é 
uma Fundação de Desenvolvimento Agropecuário 
do Espírito Santo -, possa ter uma capacidade 
maior de buscar recursos da iniciativa privada para 
esses estudos científicos de extensão e de 
capacitação rural.  

E também de poder vender serviços para a 
iniciativa privada e para todos os outros, tanto do 
nosso país como fora dele e de nosso estado que 
quiserem estar tomando, que quiserem estar 
comprando esses serviços que a fundação está 
desenvolvendo. Eu, na ocasião, ontem, estive 
conversando com a Piera, que é a diretora-
presidente da fundação, sobre a possibilidade de 
nós, deputados, estarmos buscando emenda, 
mesmo que fosse pequena, que o colega pudesse 
estar ajudando.  

A Comissão de Agricultura vai estar 
analisando entre os membros quem pode estar 
ajudando com uma emenda para gente fortalecer 
esse fundo, tendo em vista que esse recurso não 
tem como fazer estudo científico e, também, 
avançar com novas tecnologias.  

Então, é o que eu tenho a passar hoje, 
informando à sociedade dessa Fundação de 
Desenvolvimento Agropecuário do Espírito 
Santo, que em muito vai contribuir para 
impulsionar, alavancar e aprimorar o setor 
agropecuário do estado do Espírito Santo.  

Obrigada, deputado Torino. Um abraço a 
todos os meus colegas deputados.  

Mas nós tivemos ontem, só para 
ressaltar, a participação de muitos colegas. 
Ressalto aqui o deputado Emílio Mameri, o 
deputado José Esmeraldo, o deputado Torino 
Marques, que fizeram parte junto comigo na 
reunião, os outros justificaram suas ausências, 
também estavam com outras agendas.  

E na próxima, deputado Torino, a nossa 
ideia é também estar discutindo as questões que 
envolvem como é que vai ficar esse problema do 
armazenamento no estado do Espírito Santo, 
tendo em vista os armazéns da Conab. Nós 
estávamos nesta discussão aí na comunidade de 
Jardim da Penha, e também, com diversos setores, 
especialmente a deputada Rose de Freitas 
também se envolveu nessa discussão, tem se 

envolvido nesta discussão, a senadora. E a gente 
não vai ter esse espaço.  

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 
370030003600360036003A00540052004100



34 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 25 de agosto de 2020 

 

Então a gente gostaria também de estar 
conversando sobre esse problema daquela área 
de Viana, sobre os silos, para a gente fazer um 
armazenamento lá, seria uma área adequada, eu 
sei que conto com a Comissão de Agricultura.  

E também sobre o Carmélia, tendo em 
vista fazer parte do patrimônio da União e, 
também, estar ligado ao Ministério da Agricultura, 
onde foi pensado no armazenamento ir para o 
Carmélia. E, felizmente, também, as ações da 
senadora Rose de Freitas, do deputado Torino, da 
deputada Soraya e de tantos outros da nossa 
bancada - e aqui quero destacar o trabalho 
também do nosso líder da bancada, deputado Da 
Vitória -, que se envolveram e que conseguiram 
que esse espaço valoroso e cultural do nosso 
município de Vitória e do nosso estado, pudesse 
ser garantido para a cultura.  

É o que eu tenho para dizer, deixando 
claro para os nossos colegas da Comissão de 
Agricultura que quiserem ver os setores 
envolvendo agropecuária e pesqueiro do nosso 
estado, podem estar demandando à nossa 
Comissão de Agricultura, que ela tem condições 
plenas para poder estar fazendo essas reuniões 
virtuais com as matérias e os temas que os nossos 
colegas demandarem.  

Um abraço e muito obrigada pelo dia de 
hoje.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 

PSL) - Lembrando também que ontem, deputada, 
quem estava presente era o deputado Alexandre 
Quintino.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Ah, é, 

obrigada, deputado Torino, exatamente. A 
correção a tempo, o deputado Alexandre Quintino 
também esteve conosco.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 

PSL) - Isso aí.  
Olha, nós fizermos aí a fase das 

Comunicações, e como todos os deputados 
tiveram direito à fala, todos os deputados falaram, 
eu vou preservar a fase das Lideranças Partidárias, 
e vou preservar também a fase dos Oradores 
Inscritos para a próxima sessão, que vai ser na 
segunda-feira. Ok, deputados?  

Dez horas, cinquenta e dois minutos. 
Estamos aí na quarta-feira. Lembrando que, como 

disse o Doutor Hércules, temos que nos prevenir 
para evitar o Covid, porque além do Covid hoje é 
dia 19. Entenderam o trocadilho aí, não é?   

Então, muito obrigado pela audiência, 
você que nos assiste em casa, muito obrigado de 
coração. 

Que Deus abençoe essa metade de 
semana, o final de semana que vai chegar. 
Agradeço muito a Deus por ele existir e estar 
sempre no comando de nossas vidas.  

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão. Antes, porém, convoco as 
senhoras e os senhores deputados para a próxima, 
também os nossos queridos amigos. Nada 
seríamos sem vocês, telespectadores!  

A próxima sessão será ordinária, virtual, 
como estão acontecendo, no dia 24, segunda-
feira, as três horas da tarde, para a qual designo: 
Expediente: o que ocorrer. Ordem do Dia: a 
mesma pauta da presente sessão, exceto as 
matérias votadas hoje.  

Muito obrigado pela audiência! 
Tchau, pessoal, e até segunda-feira, mas o 

trabalho do deputado e também das pessoas que 
nos cobram continua durante todo o nosso 
mandato. 

Obrigado! 
Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
virtual é a seguinte: discussão 
única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 357/2020; 
discussão, nos termos do artigo 
81, § 3º do Regimento Interno,  
dos Projetos de Lei n.os 752/2019 e 
768/2019; discussão especial, em 
3.ª sessão, dos Projetos de Lei n.os 
250/2019 e 554/2019; discussão 
especial, em 1.ª sessão, dos 
Projetos de Lei n.os 864/2019 e 
39/2020) 

 
Encerra-se a sessão às dez horas e 

cinquenta e quatro minutos. 

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