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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 47/2019 
 

Dispõe sobre o recebimento de doações 
de bens móveis e de serviços, sem ônus 
ou com encargos, de pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado pela 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º A Assembleia Legislativa fica autorizada a 
receber doações de bens móveis e de serviços, 
sem ônus ou com encargos, de pessoas físicas 
ou jurídicas de direito privado, nos termos do 
disposto nesta Resolução. 
 
§ 1º Nas doações com encargos estes deverão 
ser previamente definidos no edital de 
chamamento público e não poderão envolver 
contrapartidas financeiras da Ales. 
 
§ 2º Os bens móveis ou os serviços relacionados 
com estudos, consultorias e tecnologias que 
intentem prover soluções e inovações ao 
governo e à sociedade, ainda que não 
disponíveis no mercado ou em fase de testes, e 
que promovam a melhoria da gestão pública 
poderão ser objeto da doação de que trata esta 
Resolução. 
 

§ 3º A doação de bens móveis ou de serviços 
que envolvam a utilização de sistemas ou de 
soluções de tecnologia da informação e 
comunicação observará as diretrizes 
estabelecidas na Política Nacional de Segurança 
da Informação, de que trata o Decreto Federal 
nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018, com 
vistas a assegurar a disponibilidade, a 
integridade, a confidencialidade e a 
autenticidade da informação no nível nacional. 

Art. 2º As doações de bens móveis e de serviços 
têm por finalidade o interesse público e 
observarão os princípios que regem a 
administração pública. 
 
Art. 3º É vedado o recebimento de doações de 
serviços que possam comprometer ou colocar 
em risco a gestão e o resultado das atividades 
finalísticas da Ales. 
 
Art. 4º As doações de bens móveis e de serviços 
de que trata esta Resolução serão realizadas por 
meio de chamamento público para doação de 
bens móveis e serviços com encargos para a 
Assembleia Legislativa. 
 
Art. 5º No caso de doações sem encargos, o 
procedimento será simplificado, orientado pelos 
princípios da celeridade, informalidade, 
moralidade e interesse público, e será 
desenvolvido em consideração à 
proporcionalidade entre as formalidades 
adotadas e os benefícios almejados, numa 
relação de custo-benefício. 
 
Art. 6º Nos chamamentos públicos envolvendo 
as doações com encargo se objetivará garantir a 
escolha das propostas mais adequadas aos 
interesses da administração pública, de acordo 
com critérios previamente estabelecidos. 
 
§ 1º Na hipótese de haver mais de uma 
proposta com equivalência de especificações 
que atendam ao edital de chamamento público, 
a escolha será feita por meio de sorteio 
realizado em sessão pública. 
 

§ 2º Visando garantir a publicidade do 
procedimento, sua realização será comunicada 
ao público por meio de expediente veiculado no 
sítio eletrônico da Ales e no Diário do Poder 
Legislativo ou em outro meio que garanta a 
ampla difusão das informações. 
 

§ 3º O aviso de abertura do chamamento 
público será publicado, com a antecedência de 
oito dias úteis, contados da data da sessão 
pública de recebimento das propostas.  
 
Art. 7º Fica vedada a utilização de bens móveis 
e dos serviços doados para fins publicitários, 
sendo, contudo, autorizada, após a entrega dos 
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bens ou o início da prestação dos serviços 
objeto da doação: 
 
I - a menção informativa da doação no sítio 
eletrônico do doador;  
 
II - menção nominal ao doador no sítio 
eletrônico da Ales, quando se tratar de auxílio a 
programa ou a projeto de governo; e 
 
III - menção nominal ao doador pelo orador do 
evento ou da campanha, ou inserção de 
logotipo nos respectivos folhetins e banners;  
 
Parágrafo único.  Na hipótese do inciso II do 
caput, a divulgação será realizada na página do 
sítio eletrônico relacionada ao programa ou ao 
projeto auxiliado. 
 
Art. 8º O procedimento simplificado de doação 
sem encargo e o chamamento público para 
doações com encargo serão desenvolvidos no 
âmbito da Direção Geral da Secretaria, com o 
auxílio da Supervisão de Comissão de Licitação e 
da Supervisão de Contratos que elaborarão as 
minutas de editais e do respectivo termo, 
ambos com fundamentos no projeto 
apresentado pelo setor interessado. 
 
Art. 9º A Comissão de Seleção para a escolha 
das propostas mais adequadas aos interesses da 
administração pública nos chamamentos 
públicos será composta de 03 (três) servidores 
do quadro de efetivos da Ales, escolhidos pelo 
Diretor Geral, por meio de Portaria, que será 
publicada no Diário do Poder Legislativo, 
priorizando-se servidores efetivos que não 
tenham atribuições de controle dos atos 
administrativos ou que ocupem cargos 
comissionados de direção ou chefia.  
 
Art. 10. Havendo necessidade de integração 
normativa, em decorrência de lacuna ou 
omissão nos procedimentos para doação de 
bens móveis e de serviços previstos na presente 
Resolução, fica adotado o Decreto Federal Nº 
9.764/2019 e Instrução Normativa do Ministério 
da Secretaria Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital do Ministério da 
Economia nº 05/2019, nesta Casa de Leis, com 
as adaptações que se fizerem pertinentes. 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor a partir 
da sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 
A presente resolução pretende regulamentar a 
possibilidade da ALES receber doações de 
pessoas físicas e jurídicas, através de 
chamamentos públicos daqueles que se 
interesse em doar bens ou serviços para esta 
Casa de Leis. 

 
Sabe-se que em um cenário de crise econômica 
e escassez dos recursos públicos, a busca por 
modelos jurídicos advindos de parceria com o 
setor privado é sempre uma alternativa para 
reforçar os combalidos cofres públicos, visando 
economicidade.  

 
O chamamento público para o recebimento de 
doações com o encargo ou sem permitirá que 
esses processos de doação atendam os 
princípios da isonomia, interesse público, 
moralidade e eficiência.  

 
Admitindo-se a possibilidade de que o Poder 
Legislativo receba doações, inclusive com 
encargo, é importante que se crie um 
procedimento transparente, finalisticamente 
motivado e isonômico. É possível imaginar 
diversas formas (chamamento público, por 
exemplo) de permitir e incentivar as doações de 
particulares, respeitando as normas aplicáveis 
desta Resolução.  

 
Dessa forma, a presente resolução, abrirá um 
leque enorme de oportunidades para a 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, promover parcerias público-privadas, 
chamando os setores interessados a doarem 
bens e serviços para esta Casa de Leis.  
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PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 164/2019 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 

Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação dessa Assembleia Legislativa o anexo Projeto de Lei em que visa 
a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 13.057.908,55 (treze milhões, cinquenta e sete 
mil, novecentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), em favor da Secretaria de Estado de 
Mobilidade e Infraestrutura visando incluir no Orçamento vigente a Ação Integração e 
Desenvolvimento da Logística Multimodal, para atender despesas com a integração logística 
multimodal do Estado com a construção, ampliação e modernização das instalações da rede 
aeroportuária, ferroviária, rodoviária, conforme Anexo I do Projeto de Lei. 

 
Insta salientar que os recursos necessários à execução do referido Crédito Especial serão 

provenientes de anulações parciais de dotações orçamentárias, indicadas no Anexo II. 
 
Desta forma, solicito a aprovação por essa Casa de Leis, do incluso projeto de lei que 

permitirá a adequação do orçamento vigente às necessidades da Administração Pública 
Estadual. 

 
Vitória, 27 de agosto de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 701/2019 
 
 

Abre o Crédito Especial no valor de R$ 13.057.908,55 (treze milhões, cinquenta e 
sete mil, novecentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), em favor da 
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura. 

 
Art. 1º Fica aberto o Crédito Especial no valor de R$ 13.057.908,55 (treze milhões, 

cinquenta e sete mil, novecentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), em favor da 
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, para inclusão no Orçamento vigente da 
Ação Integração e Desenvolvimento da Logística Multimodal, conforme disposto no Anexo I que 
integra a presente lei. 

Art. 2º Os recursos necessários à execução do referido Crédito Especial serão provenientes 
de anulações parciais de dotações orçamentárias, indicadas no Anexo II. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR

35.000 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E 

INFRAESTRUTURA

35.101 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E 

INFRAESTRUTURA

26.781. 0595. 2264 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA 

MULTIMODAL

Obras e instalações
4.4.90 0133 10.376.422,00    

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 3.3.90 0101 2.600,00            

Obras e instalações 4.4.90 4101 2.678.886,55      

TOTAL 13.057.908,55 

R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR

30.000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

30.101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

23.691. 0013. 1044 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 4.4.90 0133 10.376.422,00    

3.3.90 0101 2.600,00            

4.4.90 4101 2.678.886,55      

TOTAL 13.057.908,55 

CRÉDITO ESPECIAL          -          ANEXO I          -          SUPLEMENTAÇÃO

CRÉDITO ESPECIAL          -          ANEXO II          -          ANULAÇÃO

 
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

FRENTE PARLAMENTAR DE FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 

NA GRANDE VITÓRIA 

 
PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado 
ALEXANDRE XAMBINHO 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 05/09/2019 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 17 horas 

 
PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE 

PARLAMENTAR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE 
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA 

GRANDE VITÓRIA 
 
1 - EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

- Não houve no período. 
 
2 - COMUNICAÇÕES: 
 
Tema da reunião: “Situação Atual e Desafios do 
Saneamento Básico no Município de Vila 
Velha”. 
 
3 - CONVIDADOS: 
 
- Senhor Romilson Maria da Cunha, 
Coordenador de Saneamento Ambiental da 
Prefeitura de Vila Velha. 
 
 

RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.397 

 
Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a JAQUELINE MORAES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 4.377, de 
01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 
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Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Zacimba Gaba” a Jaqueline Moraes. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de setembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.398 

 
Concede Comenda do Mérito Legislativo 

“Laurinda Sebastiana do Espírito Santo” a ILZA 
LIMA FARONI. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de 
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda 
Sebastiana do Espírito Santo” a Ilza Lima Faroni, 
pelos relevantes serviços prestados em prol de 
nosso Estado na área da saúde. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.399 

 
Concede Comenda do Mérito Legislativo 

“Laurinda Sebastiana do Espírito Santo” a TÂNIA 
MARA RIBEIRO DOS SANTOS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de 
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda 
Sebastiana do Espírito Santo” a Tânia Mara 
Ribeiro Dos Santos, pelos relevantes serviços 
prestados em prol de nosso Estado na área da 
saúde. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.400 

 
Concede Comenda do Mérito Legislativo 

“Laurinda Sebastiana do Espírito Santo” a 
VANDER PATRÍCIO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
alterada pelas Resoluções nº 4.240, de 
24.02.2016 e 4.674, de 26.04.2017, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Laurinda 
Sebastiana do Espírito Santo” a Vander Patrício, 
pelos relevantes serviços prestados em prol de 
nosso Estado na área da saúde. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de setembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATOS 

 
ATO Nº 1966 

 
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 dia 26/08/2019, na forma do Art. 305, 
inciso II, do Regimento Interno. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 1967 

 
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, FABRICIO CAMPOSTRINI 
BATISTA, do cargo em comissão de Técnico 
Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TSGRP, do gabinete do 
Deputado Renzo Vasconcelos, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
192849/2019. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1968 

 
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, FABRICIO CAMPOSTRINI BATISTA, 
para exercer o cargo em comissão de 
Coordenador-Geral de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código CGGRP, no 
gabinete Deputado Renzo Vasconcelos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 192849/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de setembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 1969 

 
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, JOEL VIEIRA DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, no gabinete Deputado Renzo 
Vasconcelos, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
192850/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 

de setembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATO Nº 1970 
 

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 8072/2019, requerimento de 
auxílio-saúde nº 21/2019, resolve:  

 
CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 à servidora LUCIANA 
GOMES COUTINHO, matrícula 208717, 
ocupante do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de setembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 1971 

 
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 8350/2019, requerimento de 
auxílio-saúde nº 24/2019, resolve:  
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora ELINE 
JOICE DE OLIVEIRA ELER, matrícula 209935, 
ocupante do cargo em comissão de Assessor 
Sênior da Secretaria, código ASS. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de setembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
Pregão Eletrônico 

Registro de Preços n° 029/2019 
Exclusivo para ME e EPP 

Processo nº 180524/2018 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que realizará Licitação, sob 
a modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, pelo 
Sistema de Registro de Preços, de acordo com 
as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações, 
objetivando a aquisição de material 
permanente - frigobar, conforme especificação 
contida no Anexo I do Edital. 
 
Recebimento das Propostas até: 
17/09/2019, às 09h00. 

 
Abertura das Propostas: 
17/09/2019, às 09h00. 

 
Início da Sessão de Disputa: 
17/09/2019, às 11h00. 

 
O Edital estará disponível no site 
www.al.es.gov.br, links: “Transparência”, 
“Consulta Licitações” ou www.licitacoes-
e.com.br. 

 
Maiores informações através do e-mail 
scl@al.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3382-
3874. 

 
Vitória/ES, 03 de setembro de 2019. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 
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AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 
A Subdireção Geral da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, em atendimento ao 
disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, torna 
público que a Mesa Diretora ratificou a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente à 
contratação da empresa Concessionária Rodovia 
do Sol S/A (CNPJ nº 02.879.926/0001-24), para 
disponibilização de acesso aos pedágios da 
Rodosol (Terceira Ponte e Rodovia do Sol) por 
meio do sistema Via Expressa, mediante uso de 
passe eletrônico (TAG), para o período de doze 
meses, com base no artigo 25 da citada Lei e 
parecer da Procuradoria constante no Processo 
nº 191574/2019. 
Valor total: R$ 33.864,00 (trinta e três mil, 
oitocentos e sessenta e quatro reais). 

 
Vitória/ES, 03 de setembro de 2019. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2017 

 
A Subdireção Geral da Secretaria - Supervisão do 
Setor de Contratos e Convênios da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 
celebração do Termo Aditivo, conforme descrito 
abaixo: 
 
COOPERADA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
COOPERADA: ÁGAPE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA LTDA-ME. 
 
OBJETO: O objeto do presente TERMO ADITIVO 
é o acréscimo de módulos adicionais e novos 
aplicativos móveis. 

 
VIGÊNCIA: Este TERMO ADITIVO entra em vigor 
no dia da sua assinatura. 

 
PROCESSO: 192412 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
02 de setembro de 2019. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

COMUNICADO 
 

 
 

COMUNICADO 

 
EDITAL DE SELEÇÃO PARA CREDENCIAMENTO E 

RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES 
EDITAL N° 01/2019 

 
A ESCOLA DO LEGISLATIVO, em atendimento ao 
que dispõe o Art. 19 da Resolução 3.637, de 
2013, torna pública as normas gerais para o 
processo seletivo simplificado interno para 
credenciamento e recredenciamento de 
docentes para a Escola do Legislativo. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O presente processo seletivo é restrito 
aos servidores da Assembleia Legislativa 
e compreende o credenciamento e o 
recredenciamento de docentes para 
ministrar aulas na Escola do Legislativo. 

1.2. O credenciamento de que trata este 
Edital compreenderá as seguintes 
etapas: 
a) Primeira etapa: Análise curricular;  
b) Segunda etapa: Aula demonstrativa. 

1.3. O recredenciamento de que trata 
este Edital compreenderá a renovação 
automática dos credenciamentos 
realizados em conformidade com o 
Edital nº 01/2014, de 28/08/2014; Edital 
nº 01/2015, de 11/09/2015; Edital nº 
01/2017, de 21/11/2017; Edital nº 
02/2017, de 07/12/2017. 

1.4. O Edital de seleção, bem como 
suas etapas e resultado final serão 
divulgados no Diário Oficial do 
Legislativo-DPL e disponibilizado na 
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intranet, área de formulários, endereço 
eletrônico 
https://www.al.es.gov.br/intranet.  

 

2.  DO CREDENCIAMENTO 
2.1.  DAS INCRIÇÕES 

2.1.1.    As inscrições ocorrerão no 

período de 06 de setembro a 18 de 

setembro de 2019, de 8h às 18h; 

2.1.2.  Os candidatos deverão retirar a 

ficha de inscrição na área de 

formulários da intranet, endereço 

eletrônico 

https://www.al.es.gov.br/intranet 

e apresentá-la na Recepção da 

Escola do Legislativo situada na 

sala 905, 9º andar na Torre 

Legislativa, devidamente 

preenchida, assinada e 

acompanhada dos documentos 

abaixo: 

a) Cópia dos diplomas e 
Certificados de especialização 
devidamente reconhecidos 
pelo Ministério da Educação-
MEC, acompanhada do 
histórico escolar; ou  

b) Cópia da Certidão original de 
conclusão do(s) curso(s), 
acompanhada(s) do histórico 
escolar.  

c) Currículo em papel A4, fonte 
do tema: arial, tamanho12; 

d) Documento comprobatório de 
experiência em docência, 
quando for o caso.  

e) Documento comprobatório de 
experiência no serviço público, 
quando for o caso.  

2.1.3 Para comprovação da 

autenticidade dos documentos 

constantes das alíneas a e b, o 

servidor deverá apresentar, 

atendidas as formalidades 

exigidas pela legislação 

pertinente, original para 

conferência.  

2.1.4 Os documentos apresentados 
pelos candidatos para atender os 
quesitos “Experiência do 
Docente” e “ Experiência no 
Serviço Público”, constantes na 
Etapa I (Anexo II), deverão ser 
apresentados de forma que a 
referida experiência seja 
comprovada por meio da 
contagem de tempo de serviço 
em meses ou anos. Qualquer 
outra forma de medida 
apresentada das respectivas 
experiências não será aceita para 
fins de cômputo desses quesitos. 

2.1.5 Os dados informados no ato da 
inscrição serão de 
responsabilidade exclusiva do 
candidato. 

2.1.6 No ato da inscrição o candidato 
receberá comprovante, 
devidamente assinado, por 
servidor da Escola do Legislativo. 

2.1.7 A inscrição poderá ser realizada 
pelo candidato ou por 
procurador legalmente 
constituído. 
a. No caso de inscrição por 

procuração, além dos 
documentos do candidato 
representado mencionados no 
item 2.1.2, deverá ser 
apresentado o instrumento 
particular de procuração e a 
cópia da Cédula de 
Identificação (expedida por 
órgão oficial) do procurador, 
devendo toda documentação 
estar anexada ao processo de 
inscrição. 

b.  O candidato inscrito por 
procuração assume total 
responsabilidade pelas 
informações prestadas por seu 
procurador, arcando com as 
consequências de eventuais 
erros de seu representante no 
preenchimento do 
requerimento de inscrição ou 
na apresentação dos 
documentos exigidos. 
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2.1.8 No ato da inscrição a falta de 
qualquer um dos documentos, 
constantes no item 2.1.2 alíneas 
a, b e c do presente edital, 
importará no indeferimento da 
referida inscrição. 

2.1.9 No ato da inscrição, o candidato 
deverá escolher o(s) eixo(s) 
temático(s) em que pretende 
atuar, conforme disposto no 
ANEXO I deste Edital, devendo 
existir correspondência 
pedagógica com a sua formação 
acadêmica. 

2.1.10 A escolha pelo eixo temático 
possui apenas caráter orientador 
quanto à preferência de atuação 
do professor (candidato). Tal 
escolha não inviabiliza a atuação 
em eixo diverso, desde que 
verificada a demanda pela Escola 
do Legislativo e guardada a 
correspondência com a formação 
acadêmica.  

  
2.2 PROCESSO DE SELEÇÃO 

2.2.1 As etapas de seleção para o 
credenciamento dos docentes serão 
realizadas conforme cronograma 
estabelecido pela Escola do 
Legislativo, que será divulgado no 
DPL. Além deste meio, a divulgação 
poderá se dar ainda por intermédio 
de outros instrumentos internos de 
publicidade da Assembleia 
Legislativa.  

 
2.2.2 O processo de seleção se dará 
nas seguintes Etapas: 

2.2.2.1 ETAPA I - ANÁLISE 
CURRICULAR  

a.  Esta etapa seguirá os 
critérios de pontuação 
constantes do Anexo 
II. 

b.  Só será concedida 
pontuação no quesito 
“Formação 
Acadêmica”, que 
consta da Etapa I 
(Anexo II), aos títulos 

que observarem 
correspondência 
pedagógica com o Eixo 
Temático escolhido 
pelo candidato. 

c.  O cômputo dos 
pontos obtidos nesta 
Etapa será de 
responsabilidade do 
Corpo Gestor da Escola 
do Legislativo. 

 

2.2.2.2 ETAPA II: AULA 
DEMONSTRATIVA 

a. O candidato que 
cumprir a Etapa I será 
convocado para a 
apresentação de Aula 
Demonstrativa, 
conforme Eixo(s) 
temático(s) 
selecionado(s) no ato 
da inscrição.  

b.  A avaliação da Aula 
Demonstrativa (Etapa 
II) se dará observando 
os quesitos e as escalas 
de pontuação contidas 
no Anexo III. 

c. O candidato terá 
disponível para sua 
apresentação, sala de 
aula com recursos 
didáticos para 
execução desta etapa, 
definidos pela 
supervisão pedagógica 
da Escola do 
Legislativo. 

d. A avaliação da Aula 
Demonstrativa será de 
responsabilidade do 
Corpo Gestor da Escola, 
por meio de uma 
Comissão composta de, 
no mínimo, 02 (dois) 
servidores da Escola do 
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Legislativo e pelo 
supervisor pedagógico 
da Escola do Legislativo 
que presidirá a 
Comissão de Avaliação. 

e. Nas ausências ou 
impedimentos do 
supervisor pedagógico, 
incluindo o disposto no 
item 5.2 deste Edital, 
assumirá a presidência 
da Comissão de 
Avaliação o 
Coordenador Especial 
da Escola do Legislativo 
ou pessoa por ele 
designada. 

f.  O plano da aula 
demonstrativa deverá 
ser entregue conforme 
modelo fornecido pela 
Escola do Legislativo no 
mínimo, 2 dias úteis 
antes da data marcada 
para a referida aula 
demonstrativa. 

g. A aula Demonstrativa 
terá duração de no 
mínimo 15 (quinze) 
minutos e no máximo 
20 (vinte) minutos. 

h.  A pontuação final do 
candidato nesta etapa 
(Aula Demonstrativa) 
se dará pela soma dos 
pontos obtida em cada 
quesito, conforme 
disposto no Anexo III, 
combinado com o 
Anexo III-A. 

i.  O candidato que não 
alcançar no mínimo 25 
(vinte e cinco) pontos 
nesta etapa estará 
eliminado do presente 
certame.  

j. O candidato que não 
comparecer para a Aula 
Demonstrativa na data 
e hora marcadas será 
considerado desistente 
e estará 
automaticamente 
eliminado do processo 
seletivo. 

 

2.3. RESULTADO FINAL 

2.3.1 Será considerado habilitado e, 
consequentemente, credenciado 
para compor o corpo de docentes 
da Escola do Legislativo, o 
candidato que nos casos de 
credenciamento, alcançar 
pontuação superior a 27 (vinte e 
sete) pontos, somados em todas as 
etapas, observado o disposto no 
item 2.2.  

 

2.4. RECURSOS 
2.4.1 O candidato que desejar recorrer 

do seu resultado poderá interpor 
recurso, em até 2 (dois) dias úteis, 
contados do dia subsequente ao da 
divulgação do resultado final dos 
docentes credenciados da Escola 
do Legislativo. 

2.4.2 O recurso deverá ser apresentado à 
Escola do Legislativo, em 
formulário próprio, que será 
disponibilizado na intranet área de 
formulários, endereço eletrônico 
https://www.al.es.gov.br/intranet.  

2.4.3 Os recursos serão analisados e 
julgados em até 02 (dois) dias úteis, 
contados a partir do dia 
subsequente da entrega e registro, 
junto à Escola, da respectiva peça 
recursal.  

2.4.4 O candidato deverá ser claro, 
consistente e objetivo em seu 
pleito. Recurso inconsistente ou 
intempestivo será preliminarmente 
indeferido. 

2.4.5 Os recursos serão analisados e 
julgados pelo Corpo Gestor da 
Escola do Legislativo. 
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3. CONVOCAÇÃO DO DOCENTE 
3.1 Os docentes credenciados e 

recredenciados na forma deste Edital 
serão designados de acordo com as 
necessidades da Escola do Legislativo. 

3.2 O docente credenciado será designado, 
observado o item 3.1, para o respectivo 
curso definido pedagogicamente pela 
Escola do Legislativo, considerando a 
compatibilidade da formação do 
credenciado em relação ao conteúdo a ser 
ministrado. 

3.3 A designação dos docentes credenciados e 
recredenciados, quando for o caso, dar-se-
á nos termos do disposto no § 1º, do 
artigo 20 da Resolução nº 3.637/2013. 

3.4 O credenciado ou recredenciado, quando 
designado para a docência, deverá ter 
obtido avaliação “bom” ou “ótimo” em no 
mínimo 70% (setenta) do quesito quanto 
ao professor, quando da sua avaliação 
como docente da Escola do Legislativo, 
realizada pelos respectivos alunos no 
“formulário de Avaliação do Cursista” e 
não atingindo este percentual não será 
mais aproveitado até o próximo processo 
de credenciamento. 

 
4. VALOR/HORA/AULA 

4.1 Os valores de hora/aula são os fixados de 
acordo com a titulação do docente, 
conforme dispõe os incisos I, II, III, IV e V, 
do parágrafo 3º, do Artigo 20 da 
Resolução nº 3.637, de 12 de dezembro 
de 2013 e as alterações trazidas pela 
resolução 5.283 de 22 de dezembro de 
2017, observado ainda, a 
correspondência desta titulação com o 
conteúdo a ser ministrado. 

4.2 O valor hora/aula inclui as atividades 
docentes de: planejamento, 

desenvolvimento de material didático, 
atuação em sala de aula e avaliação dos 
alunos, conforme dispõe o § 2º, do 
Artigo 20 da Resolução 3.637 de 12 de 
dezembro de 2013.  

 
5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1 Os credenciamentos e 
recredenciamentos obtidos na forma 
deste Edital vigorarão por prazo 
indeterminado, observado o disposto 
no item 3.4 deste Edital. 

5.2 O servidor que estiver participando de 
processo de seleção para docência não 
poderá compor a Comissão que trata o 
item 2.2.2.2, alínea d, quando a aula a 
ser avaliada for integrante do mesmo 
Eixo Temático escolhido por ambos.  

5.3 O docente recredenciado deverá 
atualizar junto à Escola do Legislativo 
dados que sofreram alteração até a 
presente data. 

5.4 O docente que assim desejar poderá 
descredenciar-se a qualquer tempo, 
mediante pedido, por escrito, dirigido à 
Escola do Legislativo. 

5.5 A inscrição do candidato no processo de 
seleção implica no conhecimento e na 
aceitação das condições estabelecidas 
no presente Edital, das quais o 
candidato não poderá alegar 
desconhecimento. 

5.6 Os casos omissos neste Edital serão 
dirimidos pelo Corpo Gestor da Escola 
do Legislativo. 

 
Vitória (ES), 28 de agosto de 2019.  

 
DEPUTADO LUCIANO MACHADO 

Presidente da Escola do Legislativo 

 
 

(ANEXO I) 
 

Nº EIXO TEMÁTICO 

01 Direito 

02 Administração Pública 

03 Comunicação Organizacional 

04 Tecnologia da Informação 

05 Desenvolvimento Comportamental 
Identificador: 330038003200340031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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(ANEXO II) 

 
ETAPA I: ANÁLISE CURRICULAR 

MÁXIMO DE PONTOS NESTA ETAPA: 2.2.2.1 
 
 

Quesito: 
Formação 
Acadêmica 

P
o

n
tu

aç
ão

 

Quesito: 
Experiência Docente 

P
o

n
tu

aç
ão

 

Quesito: 
Experiência Serviço 

Público 

P
o

n
tu

aç
ão

 

Doutorado 10 4 anos ou mais 10 4 anos ou mais 10 

Mestrado 7,5 
3 a 4 anos 

incompletos 
7,5 

3 a 4 anos 
incompletos 

7,5 

Especialização 5,0 
2 a 3 anos 

incompletos 
5,0 

2 a 3 anos 
incompletos 

5,0 

Graduação 2,0 
1 a 2 anos 

incompletos 
2,0 

1 a 2 anos 
incompletos 

2,0 

 
 
 

(ANEXO III) 
 

ETAPA II - AULA DEMONSTRATIVA  
MÁXIMO DE PONTOS NESTA ETAPA: 50 

 
 

Quesitos  

Organização de ideias 

Abordagem do tema 

Recurso Didático 

Clareza ao ministrar a aula 

Alinhamento do candidato aos objetivos da Escola do Legislativo 

 
 

(ANEXO III-A) - ETAPA II 
 

 
 
 
 

Escala Pontos 

Ótimo 10,0 

Bom 5,0 

Regular 2,5 

Ruim 0,0 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 04.09.19 • 

 
HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Cultura 

03h05 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Turismo 

04h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Segurança 

06h05 REUNIÃO CONJUNTA CPI Das Licenças e Extraordinária da CPI Da Sonegação  

07h00 DIA DE CAMPO NA TV No Programa Dia de campo na TV vai falar sobre a introdução da 
Identificador: 330038003200340031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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soja no nordeste, destaque para Sergipe, que se tornou um  grande 
produtor de milho e Alagoas,  grande produtor de cana de açúcar. 
Você  vai saber por que  a soja pode ser a  solução para 
complementar ou substituir essas duas culturas e veja ainda as 
ultimas novidades na pesquisa agro pecuária no Brasil e no mundo 
e também  o sistema de plantio direto 

07h35 PARLAMENTO BRASIL Sessão Especial na Assembleia Legislativa da Bahia discute os 
preços abusivos cobrados pelas companhias aéreas no país. Cada 
vez mais os políticos utilizam as redes sociais para falar com seus 
eleitores, e a estratégia tem surtido bons resultados. No quadro 
direto do congresso uma discussão sobre o aborto no Brasil e ainda 
as alterações na Lei Rouanet 

08h00 STJ CIDADÃO O programa dessa semana aborda o seguinte tema: Feminicidio 

08h40 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

09h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

12h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) CPI da Sonegação 

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

13h30 PARLAMENTO BRASIL Sessão Especial na Assembleia Legislativa da Bahia discute os 
preços abusivos cobrados pelas companhias aéreas no país.  
Cada vez mais os políticos utilizam as redes sociais para falar com 
seus eleitores, e a estratégia tem surtido bons resultados. 
No quadro direto do congresso uma discussão sobre o aborto no 
Brasil e ainda as alterações na Lei Rouanet 

14h00 INTERESSE PÚBLICO O programa  Interesse Público de hoje destaca o processo de 
demarcação de terra no país entre outras notícias 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 COM A PALAVRA O programa “Com a palavra” inédito desta semana traz como 
convidado o deputado Gandini do Cidadania. Entre outros 
assuntos, ele fala sobre mobilidade e infraestrutura, proteção 
social, políticas de segurança para região metropolitana, políticas 
públicas para população em situação de rua, enfrentamento à 
violência contra o idoso e fiscalização das empresas poluidoras do 
estado 

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

19h00 SESSÃO SOLENE (V) Comemoração ao Dia da Enfermagem 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

22h15 COM A PALAVRA O programa “Com a palavra” inédito desta semana traz como 
convidado o deputado Gandini do Cidadania. Entre outros 
assuntos, ele fala sobre mobilidade e infraestrutura, proteção 
social, políticas de segurança para região metropolitana, políticas 
públicas para população em situação de rua, enfrentamento à 
violência contra o idoso e fiscalização das empresas poluidoras do 
estado 

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual 
 

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

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

 
SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO 
DE 2019. 
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, à hora 
regimental, para ensejar o início 
da sessão, registram presença os 
senhores deputados Adilson 
Espindula, Coronel Alexandre 
Quintino, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, 
Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, 
Euclério Sampaio, Hudson Leal, 
Marcelo Santos, Marcos Garcia, 
Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski, Torino Marques e 
Vandinho Leite) 

 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Já estamos ao vivo, muito bom dia. 

Há quorum para a abertura da sessão, de 
acordo com o painel eletrônico. Estamos na 
última semana do mês de agosto. Setembro 
vem aí e, com ela, a nossa querida parente, a 
primavera.  

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o deputado Danilo 
Bahiense, meu amigo do partido PSL, para ler 
um versículo da Bíblia ou falar um versículo da 
Bíblia, sem ler.  
 Todos de pé, por favor. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Carlos Von e Luciano 
Machado) 

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere 1 
Coríntios, 4:20) 
 
(Assume a 1.ª secretaria o 

senhor deputado Luciano Machado) 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Que lindo! Amém! Bom dia a todos.  
 Luciano Machado, 1.º secretário da Mesa 
Diretora, muito bom dia para V. Ex.ª. Solicito ao 
1.º secretário que proceda à leitura da ata da 
sessão anterior. 
 Bom dia, Majeski. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Senhor presidente, eu quero 
solicitar que esta ata, que é a vigésima nona 
sessão solene, da primeira sessão legislativa 
ordinária, da décima nona legislatura, que foi 
realizada em 27 de agosto de 2019, às 
19h13min, seja considerada como lida e 
aprovada, pois está disponível no site da 
Assembleia Legislativa. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Dary Pagung e Dr. 
Emílio Mameri) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ata aprovada como lida. 
 Solicito ao 1.º secretário, Luciano 
Machado, que proceda à leitura do Expediente 
de hoje. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
1. Projeto de Lei n.º 700/2019, da Mesa 

Diretora,  que acrescenta item ao Anexo Único 
da Lei n.º 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de Utilidade Pública o Instituto 
Grande Loja Maçônica do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79511&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79511-110804279327082019-
assinado.pdf#P79511 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Publique-se. À Comissão de Justiça, na 
forma do art. 276 do Regimento Interno. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
2. Projeto de Resolução n.º 47/2019, da 

Mesa Diretora, que dispõe sobre o 
recebimento de doações de bens móveis e de 

Identificador: 330038003200340031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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serviços, sem ônus ou com encargos, de 
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado 
pela Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79567&arquivo=Arquiv
o/Documents/PR/79567-090935081928082019-
assinado.pdf#P79567  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 
120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Finanças e à Mesa Diretora. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
3. Parecer n.º 120/2019, da Comissão de 

Justiça, pela manutenção do veto parcial do 
Projeto de Lei Complementar n.º 036/2019, de 
autoria do Procurador-Geral de Justiça, que 
altera e acrescenta dispositivos à 
Lei Complementar n.º 95, de 28 de janeiro de 
1997, que dispõe sobre a organização, as 
atribuições e o estatuto do Ministério Público 
do Estado do Espírito Santo - MPES, 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=79535&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/79535-150947468027082019-
assinado.pdf#P79535  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

 4. Parecer n.º 108/2019, da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade do Projeto 
de Lei n.º 067/2019, do deputado Enivaldo dos 
Anjos, que dispõe sobre retirada de postes, 
alinhamento e a retirada de fios em desuso e 
desordenados existentes em postes de energia 
elétrica 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=79229&arquivo=Arquiv

o/Documents/PC/79229-141333747021082019-
assinado.pdf#P79229  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

 5. Parecer n.º 121/2019, da Comissão de 
Justiça, pela manutenção do veto parcial do 
Projeto de Lei n.º 577/2019, de autoria do 
Procurador-Geral de Justiça, que altera 
dispositivos da Lei n.º 7.233, de 03 de julho de 
2002, que dá nova redação ao Plano de 
Carreiras e Vencimentos dos Servidores 
Administrativos do Ministério Público, e da Lei 
n.º 9.496, de 21 de julho de 2010, que altera o 
Quadro de Cargos em Comissão e Funções 
Gratificadas que integram a Estrutura 
Organizacional do Ministério Público do Estado 
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=79537&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/79537-151335640427082019-
assinado.pdf#P79537 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
6. Requerimento de Informação n.º 

131/2019, do deputado Vandinho Leite, ao 
secretário de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano, sobre 
cobrança de tarifa de tratamento de esgoto, no 
bairro Vista da Serra, onde esse serviço tem 
apresentado problemas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79532&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/79532-
144526511627082019-assinado.pdf#P79532  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Oficie-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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7. Requerimento de Informação n.º 
132/2019, do deputado Theodorico Ferraço, ao 
secretário de Estado de Mobilidade e 
Infraestrutura, sobre o motivo que levou à 
paralisação da obra de construção da Ponte de 
Caculucagem, em Marataízes, dentre outras 
matérias correlatas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79533&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/79533-
144726324427082019-assinado.pdf#P79533 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Oficie-se. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Segunda parte do Expediente 
sujeito à deliberação. 

  
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
8. Parecer n.º 104/2019, da Comissão de 

Justiça, pela rejeição do despacho denegatório 
do senhor presidente da Mesa Diretora, do 
Projeto de Lei n.º 97/2019, do deputado 
Freitas, que dispõe sobre o Programa Estadual 
de Energia Renovável, Energias Capixabas, e de 
medidas para incentivo à produção e uso de 
Energia Renovável. Publicado no DPL do dia 
27/08/2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78741&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/78741-182744004908082019-
assinado.pdf#P78741  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria 
seguirá a sua tramitação normal; se o parecer 
for rejeitado, o projeto será arquivado. 

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

Aprovado. 
Publique-se a matéria. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

9. Parecer n.º 91/2019, da Comissão de 
Justiça, pela rejeição do despacho denegatório 
do senhor presidente da Mesa Diretora, do 
Projeto de Lei n.º 134/2019, do deputado 
Alexandre Xambinho, que dispõe sobre 
medidas de assistência e proteção às mulheres 
em situação de violência doméstica e familiar 
(Lei Milena Gottardi). Publicado no DPL do dia 
27/08/2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=78888&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/78888-151613618713082019-
assinado.pdf#P78888  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria 
seguirá a sua tramitação normal; se o parecer 
for rejeitado, o projeto será arquivado. 

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

Aprovado. 
Publique-se. 
  
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - A partir do item 10, 
indicações da Comissão de Segurança. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

10. Indicação n.º 2111/2019, da 
Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para reestruturação do Efetivo Policial 
da PC, PM, CBM, no município de Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79386&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79386-
101241685223082019(11117)(11119)-
assinado.pdf#P79386  
 

11. Indicação n.º 2113/2019, da 
Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para criação do Centro Integrado de 
Segurança Pública - “Complexo de Segurança”, 
no município de Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Identificador: 330038003200340031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79388&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79388-
102457671223082019(11129)(11131)-
assinado.pdf#P79388  
  

12. Indicação n.º 2114/2019, da 
Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para criação do Centro Integrado de 
Defesa Social - CIODES  Norte, no município de 
Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79389&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79389-
102807921623082019(11135)(11137)-
assinado.pdf#P79389  
  

13. Indicação n.º 2116/2019, da 
Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para aquisição de embarcação, 
câmeras de videomonitoramento para a 
Unidade e auto bomba tanque florestal para o 
CBMES, no município de  Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79391&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79391-
103256391023082019(11147)(11149)-
assinado.pdf#P79391  

 
14. Indicação n.º 2118/2019, da 

Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para aquisição de 02 viaturas para 
transporte de presos e 02 viaturas 
descaracterizadas para a Delegacia Regional, 
no município de Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79394&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79394-
103746219823082019(11159)(11161)-
assinado.pdf#P79394  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

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

votação. 

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

Aprovadas as indicações. 
    

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

  15. Indicação n.º 2129/2019, do 
deputado Doutor Hércules, ao governador do 
Estado, para implantar o Programa de 
Diagnóstico e apoio aos alunos com Dislexia e 
Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH) na Rede Estadual de 
Ensino do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79510&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79510-
110442060127082019-assinado.pdf#P79510  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

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

votação. 
Os deputados e deputadas que aprovam 

permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem verbalmente. (Pausa) 

Aprovada. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:      
 
16. Indicação n.º 2130/2019, do 

deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para implantação do Projeto Campo 
Bom de Bola, na Comunidade de Jurama, no 
município de Vila Valério/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79531&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79531-
143742479327082019-assinado.pdf#P79531 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

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

votação. 
Os deputados e deputadas que aprovam 

permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem verbalmente. (Pausa) 
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Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
17. Indicação n.º 2131/2019, da 

deputada  Iriny Lopes,  à Mesa 
Diretora,  para aplicação da Lei Estadual n.º 
5.198/96,  no seu art. 2.º em que o Estado 
colocará nas repartições públicas voltadas para 
atendimento externo, profissionais intérpretes 
da Língua Brasileira de Sinais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79538&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79538-
151519687527082019-assinado.pdf#P79538  
  
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados e deputadas que aprovam 
permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem verbalmente. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Item dezoito. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

18. Indicação n.º 2132/2019, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para publicação e divulgação em tempo 
real e constante da lista de solicitações de 
tratamentos e procedimentos médicos junto à 
rede pública estadual do SUS. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79547&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79547-
160645460027082019-assinado.pdf#P79547  
 

19. Indicação n.º 2133/2019, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para implementação de medidas 
concretas a serem realizadas na comunidade 
Acampamento dos Adventistas,  juntamente 
com a empresa prestadora de serviços 
essenciais de saneamento, consubstanciadas 
no desenvolvimento de Saneamento Básico na 
Praia do Morro, em Guarapari/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79546&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79546-
160137646827082019-assinado.pdf#P79546 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados e deputadas que aprovam 
permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem verbalmente. (Pausa) 
 Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

20. Indicação n.º 2134/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para emissão de 
Carteiras de Identidade conforme normatizado 
no Decreto Federal 9.278/2018. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79551&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79551-
164740074927082019-assinado.pdf#P79551 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados e deputadas que aprovam 
permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem verbalmente. (Pausa) 
 Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

 21. Indicação n.º 2135/2019, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para disponibilizar uma linha de ônibus 
seletivo para atender o bairro Colina de 
Laranjeiras, no município de Serra, com 
itinerário para o município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79558&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79558-
170211389427082019-assinado.pdf#P79558  

Identificador: 330038003200340031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados e deputadas que aprovam 
permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem verbalmente. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Não há mais Expediente. 9h05min.  

Nós vamos passar para a fase das 
Comunicações. 

Dary Pagung. Pela ordem, deputado Dary 
Pagung. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Pela 
ordem, senhor presidente! Gostaria só de 
fortalecer o convite para os deputados e as 
deputadas da nossa reunião, hoje, no município 
de Iúna, da Frente Parlamentar da Diversificação 
da Agricultura no Espírito Santo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito importante isso.  

 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Vai ser no 
parque de exposição no auditório da Secretaria 
de Agricultura. Então, gostaria aqui de fortalecer 
aqui o convite aos deputados. Tenho já a 
confirmação de quase todos os prefeitos da 
região do Caparaó interessados no assunto. Nós 
vamos debater ali, hoje, sobre o cultivo das 
oliveiras. 

Então, eu gostaria aqui de fortalecer o 
convite aos nobres colegas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok, está registrado, deputado Dary 
Pagung. 

Eu quero registrar a presença aqui dos 
deputados que estão presentes na Assembleia 
Legislativa, neste momento: Deputado Adilson 
Espindula, Carlos Von, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo Pazolini, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, Enivaldo dos Anjos, 
Erick Musso, Euclério Sampaio, Hudson Leal, 
Luciano Machado, Marcelo Santos, Marcos 
Garcia, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski, eu 
que estou apresentando, e também Vandinho 
Leite; eu, Torino Marques. 

Muito obrigado pela sua audiência. 
Estamos neste momento ao vivo aqui na 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo.  

Passamos, então, para a fase das 
Comunicações. 

O primeiro orador inscrito é o deputado 
Freitas. (Pausa) 

Deputado Freitas, não respondendo, não 
se encontra, ainda. 

Deputado Gandini. (Pausa) 
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Pela 

ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Gandini. (Pausa) 
Pela ordem, o deputado Sergio Majeski. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - É que 

tem apenas dois projetos na pauta para serem 
apreciados. Se fosse possível inverter, 
preservando a sequência dos oradores. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Depende da aprovação dos nobres 
colegas deputados. 

Deputado Euclério Sampaio. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - O Plenário é soberano e pode, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Pode, sim? O senhor permite. O Enivaldo 
dos Anjos, líder do Governo, também permite? 
(Pausa) Enivaldo, permissão.  

Erick Musso, o nosso presidente. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - O deputado Enivaldo dos Anjos 
autorizou. 

 

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

Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem 
verbalmente. (Pausa) 
 Aprovado, contra um voto do Doutor 
Hércules. 
 Fica garantida a fase das Comunicações. 
 Eu parei no Gandini, parei que digo é 
assim chamei o deputado Gandini, que não se 
encontrava no momento. 
 Passamos para a fase da Ordem do Dia. 
 Discussão única em regime de urgência 
do projeto... 
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(Registram presença os senhores 
deputados Alexandre Xambinho 
e Capitão Assumção) 

 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Presidente, pela ordem. 
 

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

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Bom dia. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Bom dia. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Eu solicito a retirada de pauta do item 
dois da Ordem do Dia, a baixada de pauta. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - A baixada de pauta. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Sim. 

 

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

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Pela ordem, senhor presidente! 
Anunciar a chegada do deputado Xambinho, 
com look novo, calça jeans, bem arrumadinho. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deixa eu dar um look. Deixa eu olhar a 
sua vestimenta de hoje, Xambinho. Chega mais 
próximo para eu dar uma olhada na sua 
vestimenta. (Pausa) 

O senhor está de calça jeans também, 
senhor Euclério Sampaio? (Pausa) 

Mas é regimental. O que não pode faltar 
é terno e gravata, o blazer e a gravata. 

 
1.Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 489/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe 
sobre a inclusão de dados no Registro Geral de 
Identificação emitido pelo Estado, e dá outras 
providências. Publicado no DPL do 
dia 02/07/2019. Na Comissão, em conjunto, de 
Justiça, de Cidadania e de Finanças, o relator, 
deputado Enivaldo dos Anjos, se prevaleceu de 

prazo regimental para relatar a matéria na 
sessão ordinária do dia 21/08. Prazo até o dia 
28/08.  

Convoco, então, a Comissão de Justiça. 
(Pausa) 

Deputado Vandinho Leite, Comissão de 
Justiça. Somente para relatar o Projeto de Lei 
n.º 489/2019, do deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini. 9h11min, um dia muito bom, hoje, 
quarta-feira, com a paz de Deus em todos nós. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(VANDINHO LEITE - PSDB) - Senhor presidente, 
só comunicando que o deputado Enivaldo me 
informou que vai continuar com o prazo.  

É isso, deputado Enivaldo? (Pausa) 
 

(Registra presença o senhor 
deputado Gandini) 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Prazo regimental. É regimental. 
O item 2 foi baixado de pauta pelo 

delegado Alexandre Quintino. (Pausa) 
Delegado não, Coronel. É porque é uma 

turma de delegado, não é! 
Capitão Assumção, satisfação vê-lo aqui. 

(Pausa) 
É o delegado do partido o Capitão 

Assumção, está certo. 
 

3.Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar 
n.º 25/2019, do deputado Marcelo Santos, vice-
presidente desta Casa de Leis,  que acrescenta 
os arts 4.º-a e 4.º-b à Lei Complementar n.º 325, 
de 16 de junho de 2005, dispondo sobre 
circulação de veículos ciclo-elétricos e 
ciclomotores. Publicado no DPL do 
dia 04/06. Parecer n.º 122/2019, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade e legalidade, 
com o acolhimento da emenda substitutiva 
apresentada pelo próprio autor. 

Existe a emenda substitutiva de autoria 
do deputado Marcelo Santos anexada ao 
projeto, publicada no DPL do dia 16/07, para ser 
analisada pelas comissões parlamentares. 

Convoco a Comissão de Cidadania, por 
favor, deputado Enivaldo. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Senhor 
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presidente, tendo em vista o autor da matéria 
não estar presente e eu não ter compreendido 
bem esse projeto, vou avocar a matéria para 
relatar e pedir prazo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É regimental. O pedido de V. Ex.ª está 
aceito. 

Do item 4 até o item 11, todas as 
matérias em discussão especial em 3.ª sessão. 
 

(4. Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
76/2019; 5. Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 123/2019, 6. Discussão 
especial, em 3.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 127/2019, 7. 
Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
154/2019, 8. Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 560/2019, 9. Discussão 
especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
564/2019, 10. Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 583/2019; 11. Discussão 
especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
589/2019) 

 

Não havendo deputado inscrito, as 
matérias vão para as comissões. 

 

Do item 12 até o item 14, as matérias 
estão em discussão especial em 2.ª sessão. 

 

(12. Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
206/2018; 13. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 60/2019; 14. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 83/2019) 

 

Não havendo deputado inscrito, as 
matérias vão para a 3.ª sessão. 

 
Bom, 9h13min, partimos agora, então, 

novamente, para a fase das Comunicações, 
nesta última semana do mês de agosto. Hoje é 
dia 28 de agosto. 

Próximo orador inscrito, deputado 
Hudson Leal. (Pausa) 

Muito obrigado, meu querido amigo. 
Hudson Leal? (Pausa) 
Não respondendo, deputada Iriny Lopes. 

(Pausa) 
Também não respondendo, deputada 

Janete de Sá. (Pausa) 
Declina. Janete de Sá gosta muito de 

ouvir o Sá e Guarabyra. 
Deputado Luciano Machado, 1.º 

secretário da Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Engenheiro José 
Esmeraldo e Janete de Sá) 

 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Senhor presidente, deputado Torino Marques, 
todos os deputados presentes, deputada 
Janete... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Só um minuto? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Tranquilo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Lembrando que esta fase das 
Comunicações, agora, 9h14min, para que não 
tenha discussão depois, ela vai até as 10h14min, 
uma hora. Está bom? 10h15min, pulou para 
quinze.  

Desculpe. Pode começar novamente 
 

 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Meu 
querido presidente, todos que estão nos 
assistindo, só para não dizer que declinei, hoje 
estou num dia, deputado Coronel Quintino, de 
bastante trabalho e mobilizando para que nós 
tenhamos um evento hoje, à tarde, que é a 
homenagem às pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla. Vai ser hoje, às 14h, eu 
volto a convidar a todos os deputados, a todos 
que estão nos assistindo, a todos que estão aqui 
presentes. Uma solenidade que homenageia as 
Apaes e que, quando a gente diz Apae, parece 
que está excluindo Pestalozzi; então, da próxima 
vez, quero fazer com essa abrangência de citar 
Apaes e Pestalozzis também. 
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 Então, nós estamos num momento onde 
precisamos, cada dia mais, nos preocupar com a 
mobilidade urbana, com acessibilidade de todas 
as pessoas. E nós estamos devendo muito à 
sociedade ainda. 
 Então, nesta semana que se encerra 
hoje, a semana que é dedicada a esse tema para 
que nós possamos debater a nível que todas as 
pessoas possam estar inteiradas na importância 
de discutir o assunto da acessibilidade, do 
respeito às pessoas com essa condição 
intelectual e múltipla.  

E essa forma de expressar muda muito. 
Eu fui presidente da Apae de 95 a 98, em 
Guaçuí, e, lá, na época, não podíamos usar a 
palavra deficiência. Porque a deficiência mesmo 
está no surdo que não quer ouvir; no mudo que 
se cala, que se cala diante dos problemas; no 
cego que não quer ver as coisas erradas e 
denunciá-las e as coisas certas e elogiá-las. 
Enfim, nós precisamos definir isso. Mas, hoje, a 
expressão que se usava antigamente - 
antigamente que eu digo até uns cinco anos 
atrás -, que eram pessoas com necessidades 
especiais, já não é uma expressão usada mais. 
Então, nós temos que atualizar cada dia até 
nessas expressões. 

Mas é um tema muito importante, que 
tem que ser discutido nesta semana, mas tem 
que ser levado a sério a vida toda, onde as 
famílias precisam ser tratadas com respeito e as 
pessoas precisam ser tratadas com igualdade. E 
ser igual nessa questão é olhar cada situação e 
fazer com que o mundo seja normal para as 
pessoas que enfrentam algumas dificuldades. 
Não é, Doutor Hércules? 

Então, nós estamos trazendo esse 
debate à tona nesta semana, mas nós 
precisamos debater o tempo todo. Assim como 
nós trouxemos aqui, a imprensa nacional e 
mundial trouxe o debate daquela questão das 
barragens e, agora, por último, da de 
Brumadinho, e quase não se toca mais no 
assunto. E a questão ambiental precisa ser 
debatida a todo o momento, todos os dias.  

Nós estamos em um mundo onde parece 
que a tragédia é mais importante do que a vida 
plena, do que a respeitabilidade. Então, nós 
precisamos muito discutir as questões 
ambientais a cada dia, antes que aconteçam as 
perdas, os atos desumanos, a falta de 

sensibilidade. Nós precisamos sempre estar 
debatendo, eu, meus colegas, minhas colegas, 
toda a sociedade, a sociedade organizada, 
porque nós estamos no momento de discutir 
políticas públicas e de levar esse tema muito a 
sério como dever de casa, como ordem do dia. 

Nós precisamos nos preocupar muito 
com as nossas nascentes. Nós temos regiões 
que são produtoras de água e que nós ainda não 
vimos projetos especiais para as regiões 
produtoras de água, para conservação das 
nascentes, para recuperação de nascentes. Já 
colocamos aqui proposições e, outros 
deputados também, sobre a questão da 
construção de caixas secas.  

Eu tenho experiência própria que a 
construção de caixa seca recupera nascentes, 
você consegue colher as águas de chuva e 
colocá-las no lençol freático. Conheço regiões 
onde tinha nascentes há quarenta anos e que 
secaram e, agora, onde foram construídas, 
deputado Dary, que vai hoje discutir um tema 
importante lá em Iúna, gostaria muito de estar 
presente, e não vou poder estar, sobre 
diversificação agrícola. Não se fala de 
diversificação agrícola também sem discutir a 
sustentabilidade. Então, o meio ambiente tem 
que ser levado em consideração em todos os 
temas discutidos, porque temos que pensar em 
um mundo sustentável. 

 Mas como eu estava dizendo, a 
construção de caixa seca, nesse exemplo claro 
que eu vi em algumas regiões, inclusive em uma 
Região do Norte, onde foram construídas e as 
nascentes que existiam e que acabaram, 
voltaram a gerar água, a brotar água, uma 
riqueza impagável. 

Nós estamos no início de um Governo, 
que eu tenho convicção que, inclusive pelo 
perfil, pela formação do governador José Renato 
Casagrande, vai colocar em prática os temas, os 
projetos e programas que valorizam o meio 
ambiente, combatem a desertificação. Porque 
nós vemos, quando nós temos a oportunidade 
de sobrevoar de helicóptero, nós conseguimos 
ver claramente regiões desertificadas por falta 
do bom manuseio dos tratores, onde em 
gravidade de quarenta e cinco graus são arados 
na vertical, e o produtor, às vezes, até 
inconsciente, ele não imagina o prejuízo que ele 
mesmo está conseguindo ter, jamais forma uma 
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pastagem arando na vertical. Então, ali vira 
desertificação, se gasta semente, se gasta 
fertilizante, se gasta hora/máquina e degrada o 
solo.  

São algumas coisas que têm que ser 
notadas e, às vezes, a própria imprensa não sita 
muito isso. Sita às vezes as tragédias que 
acontece quando morrem pessoas. Temos que 
nos preocupar com a vida das pessoas em 
primeiro lugar. 

É importante, como eu estava dizendo, 
que nós possamos levar muito a sério, tocar no 
assunto Brumadinho, porque daqui a pouquinho 
acontece outra tragédia. Temos que saber como 
o Governo Federal e os órgãos ambientais estão 
trabalhando isso, se cruzou os braços ou se está 
levando a sério, está visitando as barragens, 
vendo as barragens, vendo com setores de 
engenharia como está a estrutura, qual o risco 
que está causando. Será que vamos falar nisso 
só o dia que houver outra tragédia? 

É preciso que a imprensa também faça a 
investigação, que os órgãos ambientais façam as 
denúncias, façam os relatórios e apresentem à 
sociedade. Nós estamos falando sobre isso hoje 
porque a cada dia é tempo de crescermos como 
seres humanos, preocupados com a sociedade, 
preocupados com as pessoas que precisam da 
nossa atenção. 

Quero concluir, reforçando o convite, 
hoje, às 14h, solenidade em homenagem às 
Apaes, às pessoas com deficiências intelectual e 
múltipla, às 14h. Vai ser uma solenidade bonita, 
cheia de emoção, com várias surpresas 
interessantes que vão abordar esse tema tão 
importante para nossa vida, para a vida dos 
nossos semelhantes. Um abraço. Muito 
obrigado. 

 

(Registra presença o senhor 
deputado Theodorico Ferraço) 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Próximo orador inscrito, deputado 
Marcelo Santos. (Pausa)  

Não respondendo, Marcos Garcia 
declinou, ele falou comigo a pouco aqui. 

Pr. Marcos Mansur. (Pausa) 
Não respondendo, deputada Raquel 

Lessa. (Pausa)  
Não respondendo, deputado Renzo 

Vasconcelos. (Pausa)  

Não respondendo, deputado Sergio 
Majeski. 

São 9h24min, do dia 28 de agosto de 
2019. Uma excelente manhã de quarta-feira a 
todos. Temperatura neste exato momento é... 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, pela ordem! Enquanto o deputado 
Sergio Majeski não chega à tribuna eu gostaria 
de perguntar a V. Ex.ª se não respondendo é 
sinônimo de ausente?  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É sinônimo de não estar respondendo. 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos ao presidente Torino, que 
preside a sessão neste momento; aos 
funcionários da Casa, aos nobres pares que 
ainda se encontram no plenário, aqueles que 
nos visitam hoje nas galerias e os que nos 
assistem pela TV Assembleia. 
 Hoje o governador sancionou uma lei de 
minha autoria que cria o Dia do Movimento 
Pestaloziano no estado do Espírito Santo, sendo 
esse dia hoje.  

Foi uma demanda do próprio Movimento 
Pestaloziano. Nós estamos ainda na Semana da 
Pessoa com Deficiência que termina hoje e, 
inclusive, parece-me que além da sessão solene 
que será realizada aqui pelo deputado Luciano 
também no Palácio tem um evento hoje na 
parte da tarde, mas infelizmente não poderei 
participar de nenhum dos dois, pois tenho um 
compromisso hoje ainda no Norte do estado. 
 Mas às vezes é criticada essa questão de 
criar datas comemorativas. Claro que parece-me 
que às vezes algumas são meio sem sentido 
mesmo, deputado Ferraço, mas criar uma data 
como a data do Movimento Pestalozziano aqui 
no estado para dar visibilidade tanto à 
problemática das pessoas com deficiência assim 
como é necessário dar visibilidade para 
instituições como a Pestalozzi, assim como as 
Apaes também, que fazem um trabalho 
fenomenal em prol das pessoas com deficiência 
e muitas vezes extensiva a suas famílias 
também. 
 Muitas das Pestalozzis e das Apaes 
atendem também as famílias das pessoas com 
deficiência. Um trabalho que nenhum órgão 
municipal, nenhum órgão estadual e nenhum 
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órgão federal faz, ou seja, se essas instituições 
não fizessem ninguém faria. Então, aqui cabe 
essa avaliação e esse comunicado porque penso 
que é muito importante. 
 Agora aproveitando ainda o tempo que 
tenho nesta tribuna: quando nós vivemos em 
um estado democrático de direito é 
fundamental que cada instituição cumpra 
fielmente as suas prerrogativas constitucionais, 
nem mais nem menos do que isso. As relações 
não podem ser pessoalizadas de forma 
nenhuma. Eu sempre digo que se você - e isso 
eu aprendi desde cedo, eu tive uma professora 
cujo filho era da nossa sala e ela tratava o filho 
dela exatamente como ela tratava qualquer 
aluno da sala de aula: nem mais nem menos do 
que isso. Ou seja, desde muito cedo eu aprendi 
a não pessoalizar relações que têm que ser 
institucionais ou que têm que ser profissionais. 

 Não há como ser diferente disso e a 
gente muitas vezes vê exemplos contrários e às 
vezes exemplos vindos de cima, como por 
exemplo, do nosso presidente da República que 
nomeia o filho para ser embaixador apenas 
porque é seu filho. Não existe critério outro que 
não seja esse. Assim nós vemos no cotidiano, 
também, muitas relações que não são 
republicanas e isso põe em xeque, sim, a 
atuação das instituições, porque se elas não são 
relações republicanas, institucionalizadas, 
constitucionais, sempre vai cair sobre essas 
instituições uma desconfiança muito grande. 

Eu não canso de dizer que todas as 
instituições públicas - têm um amplo trabalho, 
me falha a memória, de um livro que li 
recentemente, ele é fruto de uma pesquisa feita 
por mais de dez anos, sobre a desconfiança no 
Brasil. O autor, feito por pesquisadores da 
Universidade de São Paulo e vários outros, eles 
dizem assim, que o nível de desconfiança das 
pessoas no Brasil, ela tem aumentado em todos 
os níveis e em todas as instituições. Eles têm 
várias pesquisas, deputada Iriny, que colocam 
assim, a confiança que as pessoas têm na 
família, que têm na igreja, que têm no vizinho, 
que têm no amigo, que têm no Legislativo, que 
têm na polícia, que têm no Judiciário, e é 
curioso que nem na família as pessoas têm cem 
por cento de confiança. É um índice alto de 
confiança, mas chega a setenta, setenta e cinco 
por cento, aproximadamente. O autor vai 

dizendo como é que a desconfiança das pessoas 
em relação às instituições públicas vai 
corroendo e ameaça a democracia. Porque à 
medida que as pessoas vão perdendo a 
confiança nas instituições, chega um ponto que 
elas vão acreditar que as instituições não são 
necessárias. Embora elas não saibam o que 
poderia ser colocado no lugar delas.  

Por isso é tão fundamental que a gente 
dê exemplos constantes de constitucionalidade, 
de responsabilidade, de impessoalidade, para 
que a gente consiga reverter esse processo de 
desconfiança, para que as pessoas, para que o 
público veja, através das nossas ações e não dos 
nossos discursos, que merecemos ter confiança, 
que as instituições são confiáveis, que elas estão 
agindo de outra forma. E aí eu incluo o Poder 
Legislativo, o Poder Executivo, o Judiciário, o 
Ministério Público, o Tribunal de Contas, a 
Polícia Federal, a Defensoria Pública e por aí vai, 
serve para todas.  

 Agora, o que nós temos visto, 
constantemente, é o discurso indo para um 
lado e as ações para outro. Paulo Freire, nosso 
grande educador, em um dos seus textos - 
embora hoje seja muito demonizado e 
principalmente por aqueles que nunca leram 
sequer um artigo, quanto mais conhecer a 
obra de Paulo Freire -, Paulo Freire, em um 
dos seus artigos, diz assim: O nosso discurso e 
as nossas ações têm que ir caminhando para o 
mesmo lado, até que aquilo que eu fale seja 
aquilo que eu faço. Isso é perfeito e, 
normalmente, o que a gente vê, é o discurso 
indo para um lado e as ações indo para outro. 
E isso inclui praticamente todas as instituições 
no Brasil, que têm feito muito pouco esforço 
para mostrar confiabilidade aos olhos do 
público. Não através de discurso, através de 
ações concretas, comprovadas.  

Às vezes, assusta, no Brasil, o fato de que 
essa falta de uma prática do republicanismo e 
de exercer, efetivamente, as prerrogativas para 
as quais as instituições foram criadas, assusta 
porque alguns poderes no Brasil têm um poder 
gigantesco, têm um poder gigantesco de 
acusação, têm um poder gigantesco de 
processar. E aí vai se observando a relação de a, 
b com c, com d, com e, com f, que podem muito 
bem prejudicar as pessoas sem que elas tenham 
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qualquer culpa ou qualquer coisa a pagar 
efetivamente. 
 Isso tudo é muito preocupante, e é 
preocupante quando aqueles que dizem que 
defendem a democracia, que defendem a 
legalidade, que defendem a Constituição se 
calam diante disso, principalmente se for um 
lugar chamado Casa de Leis, conhecido como 
Casa de Leis. É preocupante o que vem 
ocorrendo e há questões preocupantes 
ocorrendo no Brasil inteiro e aqui no Espírito 
Santo, mas a gente se cala diante de muita coisa 
que, cedo ou tarde, você vai acabar sendo 
vítima dessa mesma coisa perante a qual um dia 
você se calou.  

Talvez as pessoas pensem assim: você 
está se referindo a quê? Estou me referindo a 
uma infinidade de coisas e às acusações que 
pesam sobre mim feitas pelo Ministério Público 
e a uma denúncia feita aqui nesta Casa - 
também me refiro a isso. E acho lamentável que 
muita gente não tenha entendido até agora a 
gravidade disso, a gravidade de se tentar calar 
um parlamentar, apesar do que diz o art. 51 e 
53 de uma forma clara, lisa e transparente e que 
não cabe nenhuma outra interpretação que não 
seja aquela literal do que ali está escrito.  
 Muito obrigado, presidente! 
 

(Registram presença as senhoras 
deputadas Iriny Lopes e Raquel Lessa) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Próximo, na fase das Comunicações, às 
9h35min, dez minutos de fala para o deputado 
Theodorico Ferraço.  
 Muito obrigado pela audiência às 
pessoas que estão no plenário hoje e também 
nas galerias. É um prazer recebê-los aqui na 
Casa de Leis. Bom dia a todos! 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Senhor presidente que dirige esta Casa com 
muita simpatia, determinação e patriotismo, 
senhores e senhoras deputadas.  
 Ontem Cachoeiro assistiu a mais uma 
Feira do Mármore e do Granito. Modéstia à 
parte, a primeira feira foi instalada por nós 
quando prefeito municipal. Depois de uma visita 
à feira de Veneza, alcançamos os objetivos que 
hoje tem sempre o sucesso comandado pelo 
Grupo Milanez.  

 Está sendo instalada nesta Casa uma 
comissão especial para verificar, progredir e 
se juntar a mais de mil indústrias do mármore 
e do granito que estão instaladas no Espírito 
Santo do Norte até o Sul. Claro que Cachoeiro 
de Itapemirim, hoje, tem, praticamente, mil 
indústrias instaladas, não só em Cachoeiro, 
como em todo o Sul do estado. É a principal 
mão de obra da nossa região. Em São 
Francisco, na terra do Enivaldo dos Anjos, já se 
apresenta como o principal instrumento de 
emprego e renda. 

Há muito tempo se vem lutando para 
que o Governo tenha uma secretaria do 
mármore e do granito, para que se dê uma 
importância maior do que merece aos 
industriais do mármore e do granito que hoje 
lutam com toda garra para a manutenção do 
seu parque industrial. Mas, tem uma crise por 
trás de tudo isso. Uma crise de mercado, uma 
crise de pagamento, uma crise de recebimentos, 
uma crise de faturamento, que esta comissão e 
a Assembleia Legislativa vai trabalhar em função 
de ter uma política voltada para o mármore e o 
granito. Nós ficaremos representando o Sul, 
junto com os companheiros, e o Norte 
capitaneado pelo deputado Enivaldo dos Anjos, 
que sabe da força, das necessidades, das crises 
por que passa o setor de rochas ornamentais no 
Norte do Espírito Santo.  
 Parabenizo os nossos industriais do 
mármore e do granito, o Tales, que comanda o 
sindicato e que vem conduzindo com muita 
dignidade e determinação a política do 
mármore. Mas, o Espírito Santo, o Governo do 
Estado já passou da hora de ter a sua secretaria 
do mármore e do granito pela grande 
importância que representa. 

Essa reivindicação não é de hoje, daí 
porque não há que se culpar o Governo atual e, 
sim, uma reivindicação justa em favor do 
mármore e do granito, cuja política já temos 
aqui defendido por mais de vinte anos e com 
essa necessidade de se implantar uma indústria 
no Espírito Santo e essa indústria se chama 
mármore e granito, uma indústria que tem, 
hoje, o maior potencial de empregos e renda, 
particularmente, no Sul do estado. 
 Nós temos no Sul, o Mameri ali em Rio 
Novo do Sul, que sabe das dificuldades, que vai 
participar desta comissão. Nós temos São 
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Francisco, como eu já disse, o Enivaldo conhece 
e sabe os problemas que existem. Lá no Sul, o 
Coronel Quintino conhece a situação. O 
deputado Luciano conhece a situação. Enfim, 
todos aqueles que amam o estado, que 
respeitam os trabalhadores, que respeitam os 
industriais, os industriários, sabem das 
dificuldades por que estão passando. E esta 
comissão não vai fazer milagre, mas vai, pelo 
menos, dar uma demonstração de que o Parque 
Industrial tem de ser preservado e tem que ser 
discutido. 
 Por exemplo, o Governo tem feito, 
através do Bandes e até de financiamentos do 
Governo Federal, implantado novas indústrias. É 
um erro. Enquanto se joga dinheiro para 
implantar novas indústrias, deixam-se de lado as 
indústrias que já estão precisando de ajuda, de 
modernização, de amparo e de apoio, e não de 
novos concorrentes que vão levando dezenas e 
centenas de crises sem precedência na história 
do mármore e do granito, em todo o Espírito 
Santo, daí porque eu registro a Feira do 
Mármore de Cachoeiro de Itapemirim, mas eu 
registro, também, a necessidade de nós 
parlamentares nos unirmos junto com o 
Governo do Estado para implantação de uma 
Secretaria do Mármore e do Granito, um 
organismo para cuidar do processo industrial e 
responsável pela grande movimentação de mão 
de obra e de renda em nosso estado. 
 Senhor presidente, senhores deputados, 
na próxima segunda-feira, por iniciativa do 
presidente da Câmara de Cachoeiro, vai ser 
realizado, junto com a Apae de Cachoeiro de 
Itapemirim, uma homenagem aos bravos 
professores, pais de alunos excepcionais. O 
aniversário da Apae representa para nós um 
motivo de muito orgulho.  

Quando prefeito, conseguimos implantar 
a maior e melhor Apae do Brasil. Hoje já podem 
existir melhores, mas, na época, era, sem dúvida 
alguma, a melhor. A prefeitura assumiu a Apae 
e, durante todo o meu tempo de prefeito, os 
pagamentos de professores, de despesas, de 
condução, de tudo que a Apae precisava,  junto 
com o Hospital Infantil, era prioridade absoluta 
na nossa administração. 
 Recentemente, sabe-se que existe uma 
crise financeira muito apertada para os 
professores e funcionários da Apae. E nós 

conseguimos, através da deputada federal 
Norma, recurso na ordem de oitocentos mil 
reais, que, não podendo ser entregue 
diretamente à Apae, procuramos o senhor 
prefeito municipal para compensá-lo, em uma 
ajuda que ele possa dar à Apae em igual valor, 
para que ele pudesse fazer o trabalho em favor 
da Prefeitura Municipal. Feito esse 
compromisso, estamos aguardando os 
entendimentos finais e esperamos que a Apae 
possa, neste aniversário, contemplar esses 
recursos que vão chegar em boa hora e tirar a 
ameaça de fechar as suas portas e diminuir o 
atendimento. 
 Finalmente, não posso deixar aqui de ler 
uma declaração do Cláudio Humberto, na A 
Tribuna de ontem, que dá manchete:  
 

França aplicou calote na 
Convenção do Clima 
Já existem mecanismos previstos 
na Convenção do Clima, 
celebrado no âmbito das Nações 
Unidas, para ajudar na 
preservação da Amazônia, mas 
não se concretizaram em razão 
do calote de vários países ricos, 
inclusive a França. O calote é 
estimado em US$ 2,5 bilhões... 
 

Representando cerca de 10,3 bilhões. 
 
...pelo Governo brasileiro. Por 
essa razão, o Brasil decidiu não 
considerar a “iniciativa” risível da 
França de “doar” €20 milhões. 
 

Cerca de noventa e um milhões de reais.  
Estamos assistindo a um duelo entre o 

Governo brasileiro e Governos da Europa, no 
sentido de contemplar a Amazônia com uma 
preservação que seja necessária desde que 
todos nós cerremos fileiras e agora, com as 
Forças Armadas tomando conta, vamos 
preservar a Amazônia e é uma obrigação 
inclusive o Governo fazer o reflorestamento e 
prestar a solidariedade ao Governo federal. 
 O presidente Jair Bolsonaro, todos nós o 
conhecemos, é um homem sincero, honesto, ele 
fala o que sente, mas tem alguma coisa que no 
momento não é oportuno se falar um pouco a 
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mais do que se deseja. Mas o seu Governo é um 
Governo de honestidade e um Governo de 
brasilidade e a Amazônia é do Brasil, ela não é 
do mundo coisa alguma!  

Quem quiser ajudar a Amazônia, que 
ajude! Vamos fazer o reflorestamento e vamos 
realmente entregar às Forças Armadas, para 
que as queimadas... Que já não são novidades! 
Em 2005, foram cinco vezes maiores do que 
existe atualmente. É preciso acabar com esses 
focos da queimada, é preciso preservar a 
Amazônia, é preciso que o Governo dê 
prioridade absoluta e total na preservação do 
meio ambiente. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Dr. Rafael Favatto e 
Freitas) 

 
 O SR. PRESIDENTE -  (TORINO MARQUES 
- PSL) - Bom, o próximo orador inscrito seria eu, 
mas como estou presidindo, na fase das 
Comunicações, eu passo minha vez para 
Vandinho Leite. Deputado Vandinho Leite, dez 
minutos para V. Ex.ª.  
 São 9h47min na Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo. Muito bom dia a todos os 
telespectadores. 
 

 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 
presidente, senhores deputados, senhoras 
deputadas, público que nos assiste pela TV 
Assembleia e também nas galerias, temos ali 
inclusive alguns adolescentes, sejam muito bem-
vindos a esta Casa! 
 Subo a esta tribuna neste momento, 
senhor presidente, para falar um pouco, dar 
continuidade, na verdade, ao tema que comecei 
a tocar ontem. Tenho chamado esse novo tema 
que trouxe para debater neste mandato como 
um chamado popular. 
 Tenho percorrido as ruas de vários 
bairros, de várias comunidades nesse 
enfrentamento com relação à EDP. E agora, 
estou me debruçando tecnicamente em cima de 
vários dados em relação à Ambiental Serra e à 
Cesan, nesse contrato, no município da Serra. 
 Gostaria de passar para todos que estão 
me ouvindo neste momento, alguns dados que 
são, em minha opinião, estarrecedores.  
 Para se ter uma ideia, de 2015 até agora, 
a Ambiental Serra recebeu duzentos e cinquenta 

milhões de reais da Cesan. Pouquíssimos ou 
quase nenhum investimento estruturante, 
principalmente nas estações de tratamento. Por 
quê? Para trazer mais eficiência para esse 
esgoto que hoje é descartado na natureza.  
 Um ponto importante sobre esse 
assunto, também, é que a empresa, além de 
não trabalhar na infraestrutura o recurso que 
recebe do Governo do Estado, na verdade da 
Cesan, ela já recebeu cinquenta e uma infrações 
por crime ambiental nesse período. E, diante de 
levantamentos que temos da própria Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura da 
Serra, a Ambiental Serra, hoje, é a maior 
poluidora do nosso município - eu que sou 
morador da cidade da Serra.  
 O contrato de concessão, por trinta anos, 
é um contrato no valor de seiscentos e vinte e 
oito milhões de reais. Mas, se desde 2015 até 
hoje já foram repassados para a Ambiental Serra 
duzentos e cinquenta milhões, essa conta não 
fecha. Se o contrato tinha o objetivo, ou tem o 
objetivo, de repasse de seiscentos e vinte e oito 
milhões de reais, em trinta anos, como pode, de 
2015 até agora, já ter repassado duzentos e 
cinquenta milhões de reais? Quase metade do 
valor do contrato. 
 Um ponto importante é que é necessário 
levantar detalhes desse contrato. Já estou 
pedindo informações, claro que já tenho cópia 
do contrato, mas vou pedir informações mais 
detalhadas sobre o mesmo, até para concluir 
esse estudo que estou fazendo junto com a 
minha equipe. Mas, para a população entender, 
como funcionam esses repasses da Cesan para a 
Ambiental Serra? Como funcionam os repasses 
da Cesan para Ambiental Serra?  
 A empresa, está hoje no contrato que 
quando ela liga a casa à rede de esgoto, ela 
cobra oitenta por cento de taxa de esgoto em 
cima do valor da água. Mas aqui eu gostaria de 
dizer que a empresa tem feito obras lá na Serra 
a toque de caixa, somente com o objetivo de 
aumentar o faturamento, visto que não há 
tratamento eficiente, por conta, principalmente, 
dessas irregularidades.  
 

 O Sr. Alexandre Xambinho - (REDE) - Um 
aparte, nobre deputado.  
 

 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Deixa-
me só terminar de concluir o raciocínio e já te 
passo, deputado Xambinho.  
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 Então, esses são pontos importantes que 

precisam ser avaliados. Eu citei aqui o bairro 
Vista da Serra II. Em Vista da Serra II eles 
fizeram uma obra meia boca, com uma 
tubulação mínima, e o esgoto está voltando 
para dentro das casas, ou seja, eles passaram 
a cobrar a taxa de esgoto e nem o 
recolhimento do esgoto é feito naquela 
comunidade. E temos vários outros casos. 

Outro ponto importante que eu gostaria 
de passar sobre esse repasse, é o seguinte: a 
empresa é remunerada mensalmente por uma 
parcela fixa, que até o final de 2018, nessa 
parcela fixa, foram cento e vinte e oito milhões 
de reais. Mas ela também recebe uma 
compensação, ou uma contraprestação mensal, 
levando em consideração a quantidade de 
esgoto tratado: 1,06 real por metro cúbico. Ou 
seja, na verdade - isso tem até que mudar o 
texto, porque se for por esgoto tratado, eles não 
tratam quase nada - é por esgoto recolhido. 
Sendo que em algumas comunidades, como é o 
caso de Vista da Serra, até o recolhimento é 
frágil.  

Eu estou com um drone, vou lá na foz do 
Rio Jacaraípe, no encontro com o mar, e vou 
fazer algumas imagens e vou trazer aqui para a 
assembleia na semana que vem. O quanto fica 
preta aquela região da Praia de Jacaraípe por 
conta do esgoto que é depositado lá, jogado lá 
pela Serra Ambiental. Que isso! Nós temos que 
discutir tecnicamente e mostrar os problemas. 

Sem falar, deputado Xambinho, que isso, 
lamentavelmente, trouxe duas mortandades de 
peixes na Lagoa Juara, por exemplo.  

E, para concluir, já te passando o aparte, 
esse é um buraco muito fundo, porque, em 
minha opinião, além do crime contra o 
consumidor, porque o serviço não é prestado - 
eu já comecei a trazer imagens aqui de bairros 
que o esgoto está voltando para dentro das 
casas e voltando nas ruas -, nós temos um 
problema ambiental, porque polui a natureza - 
e, como eu disse, estou com um drone e vou 
começar a mostrar os problemas gerados nos 
mananciais da Serra -; nós temos problemas de 
saúde pública - no bairro Vista da Serra as 
crianças no meio daquele esgoto da Serra 
Ambiental, por uma obra mal feita e não 
corrigem; além de problemas na economia - 
olha aquela região de Jacaraípe, onde tinha a 

criação de tilápias, que hoje eles têm que buscar 
tilápia em outras regiões, como Linhares, por 
exemplo, porque mataram aquele rio.  
 Então, esses são pontos importantes que 
vamos debater. Acaba tirando, ali, a identidade 
local. Sem falar que morar num bairro com 
esgoto a céu aberto, com certeza não é nada 
agradável. São vários dados técnicos, comecei o 
estudo a fundo e vou debater ponto a ponto 
aqui nesta Casa, com certeza com todos os 
parlamentares e principalmente com o 
deputado Xambinho, que é deputado do 
município da Serra, a quem eu gostaria de 
conceder um aparte neste momento. 
 
 O Sr. Alexandre Xambinho - (REDE) - 
Obrigado, deputado. 
 Parabenizar pela sua fala. Conheço um 
pouco desses dados, tenho feito um estudo 
também sobre esses dados, e a sua fala está no 
caminho certo. 
 Realmente, a Ambiental Serra precisa 
fazer as estações de tratamento de esgoto da 
Serra. Ela precisa cumprir o contrato dela. 
 A cidade da Serra, hoje, tem vinte e uma 
estações de tratamento de esgoto, que é 
naquele sistema anaeróbico, aquele sistema 
antigo, que é o sistema penicão que nós 
conhecemos. Ela precisa transformar essas 
estações de tratamento de esgoto num sistema 
biológico, que é o sistema mais eficaz, em nove 
estações da cidade. Esse é o contrato. É o que 
prevê o contrato. 
 Mas, a Serra Ambiental, hoje, faz o que 
na cidade? Faz rede. Porque, a partir do 
momento que ela faz a rede, ela passa com a 
rede no bairro Vista da Serra, José de Anchieta, 
Taquara, Nova Almeida, os bairros que ela tem 
feito. Onde ela tem feito rede, ela liga o 
morador, e o morador, a partir do momento 
que é ligado, ele paga oitenta por cento de taxa 
de esgoto. Porém, esse esgoto não está sendo 
tratado e ele precisa ser tratado. E ela acaba 
recebendo, como o senhor falou, ela acaba 
recebendo... 
 

 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Um 
real ponto zero seis, por metro cúbico. 
 

 O Sr. Alexandre Xambinho - (REDE) - Por 
metro cúbico de esgoto tratado. Mas, nós não 
estamos tendo o esgoto tratado. 
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O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 
Recolhido, porque eles não tratam. 

 

O Sr. Alexandre Xambinho - (REDE) - 
Porque o esgoto está sendo recolhido. 

Essa é uma discussão que nós estamos 
fazendo na Frente Parlamentar de Tratamento 
de Esgoto da Grande Vitória, junto com o 
deputado Fabrício Gandini, que preside essa 
frente parlamentar. E eu convoco você, mais 
uma vez.  

Nós vamos fazer uma audiência pública 
na cidade da Serra, na Câmara de Vereadores, 
vamos definir a data ainda, porque nós fizemos 
essa reunião ontem, junto com os vereadores, 
junto com as lideranças comunitárias da cidade 
da Serra, para poder tratar o custo dessa taxa de 
tratamento de esgoto. 

Mas, também, não posso deixar de 
destacar: a cidade da Serra está avançando no 
tratamento de esgoto. Nós estamos vendo que 
a cidade estava estagnada na questão do 
tratamento de esgoto. A Serra Ambiental tem 
feito as redes, mas o que nós precisamos, nós 
precisamos e muito urgente, é que a Serra 
Ambiental comece, urgente, a construção das 
estações de tratamento de esgoto, que é 
necessário para fazer o tratamento do esgoto da 
cidade, e parar de ser lançado nas nossas lagoas 
e nos nossos rios, como o senhor mesmo citou.  

Muito obrigado, deputado. 
 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 
Agradeço o aparte, deputado Xambinho. 

É só me falar a data. Com certeza vou 
participar.  

E, concluindo essa minha parte, dizendo 
que acho estarrecedor essa operação da Serra 
Ambiental em que ela faz obras a toque de caixa 
para interligar as casas às redes, que não têm 
tratamento e, em muitos casos, nem o 
recolhimento de forma correta do esgoto, 
somente com o objetivo de aumentar o seu 
faturamento. E isso é inadmissível, e nós vamos 
cobrar veementemente aqui, nesta Casa, a 
partir de agora, estudando a fundo e trazendo, 
inclusive, a partir dos próximos dias, como eu 
disse, estou com um drone, vou mostrar o que a 
Ambiental Serra tem causado de devastação no 
meio ambiente, infelizmente, da nossa cidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - São 9h58min aqui na Assembleia 
Legislativa. Muito obrigado pela audiência.  

Partimos, agora, passamos agora para o 
próximo, da fase das Comunicações, 9h59. 

Deputado Adilson Espindula. 
Eu quero dizer às pessoas que estão nas 

galerias... Já tem o nome das pessoas? Alguma 
coisa assim? Pode chegar aqui que eu falo. Você 
me passa, que eu falo aqui, automaticamente e 
direto. Pode ir me falando, que é muito bom 
sempre registrar a presença das pessoas. É 
muito importante falar o nome delas.  

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

Excelentíssimo senhor deputado estadual... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Só um minutinho, deputado Adilson 
Espindula. Só um minutinho. É só para registrar 
a presença aqui. 
 Caique, de Feu Rosa; Nali da Encarnação 
Miranda, é isso mesmo? Cadê? É o monitor? A 
monitora é a Josi. Oi, Josi! Satisfação! Obrigado 
pela presença aqui nesta Casa de Leis. 

Deputado, com a palavra. Dez minutos 
para V. Ex.ª, desculpe ter interrompido a sua 
fala. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

Excelentíssimo senhor deputado estadual Torino 
Marques, que preside esta sessão neste 
momento, excelentíssimas senhoras e senhores 
deputados, nossos servidores deste Poder 
Legislativo, cumprimento também, com carinho, 
todas as pessoas que nos acompanham, em 
suas casas, pela TV Assembleia. 

Hoje, 28 de agosto, comemoramos o Dia 
da Avicultura e do Avicultor. Não posso deixar 
de registrar a data comemorativa desta 
importante atividade econômica para o estado 
do Espírito Santo. 

Felicito a todos os nossos produtores 
rurais, avicultores, em especial, aqueles dos 
municípios de Santa Maria de Jetibá, Marechal 
Floriano, Domingos Martins, Venda Nova do 
Imigrante, Castelo e Linhares, onde se concentra 
essa atividade em nosso estado. 

O município de Santa Maria de Jetibá se 
destaca como o maior produtor de ovos do 
Brasil, com a produção diária de quatorze 
milhões de ovos, aproximadamente. E como 
maior produtor de ovos, também se destaca 
como o maior produtor de esterco, que fertiliza 

Identificador: 330038003200340031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



32 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 04 de setembro de 2019 

as terras de norte a sul do Espírito Santo e 
estados vizinhos de Minas Gerais, Rio de Janeiro 
e Bahia.  

Os municípios de Marechal Floriano, 
Domingos Martins, Castelo e Linhares se 
destacam pela produção de frango para corte, 
abastecendo o consumo no nosso estado e nos 
estados vizinhos do Rio de Janeiro, Minas Gerais 
e Bahia, bem como as exportações para vários 
países.  

A avicultura é uma fonte de riqueza do 
Espírito Santo, proporcionando intenso 
comércio de grãos milho e soja, produzidos no 
oeste brasileiro, com centenas de carretas 
trafegando diariamente pelas estradas 
brasileiras. Além de ser um setor que emprega 
muita mão de obra, direta e indireta, 
produzindo renda e bem-estar social. 

É uma atividade que precisa ter, senhor 
presidente, a parceria do poder público, do 
Governo do Estado e desta Assembleia 
Legislativa, para que possa continuar ofertando 
emprego a milhares de capixabas e renda em 
tantos lares de pequenos produtores familiares 
envolvidos e continuar trazendo divisas para o 
estado do Espírito Santo. 

Recentemente, criamos a frente 
parlamentar da avicultura e suinocultura, com o 
objetivo de apoiar o desenvolvimento desses 
dois setores através de ações conjuntas com o 
setor e o poder público. 

Queremos ajudar a difundir e 
potencializar as ações nos setores, haja vista 
que os mesmos movimentam significativamente 
a economia do nosso estado. Promover ações 
no sentido de aprimorar a legislação estadual 
para fomentar o crescimento dos setores; 
apoiar a simplificação da carga tributária e a 
desburocratização, além de ações visando inibir 
a concorrência desleal de produtos e de outros 
estados; incentivar as ações de logística no 
sentido de viabilizar a movimentação de 
insumos agrícolas por ferrovia a partir do 
Centro-Oeste; estimular a realização dos 
projetos para fornecimento de energia; 
estimular a qualificação profissional realizando 
encontros de lideranças da avicultura e da 
suinocultura capixaba; acompanhar a 
desenvoltura da indústria do ovo no estado do 
Espírito Santo; acompanhar ações que visam à 
melhoria do status sanitário do estado; 

estimular, senhor presidente, a ampliação das 
exportações; promover seus segmentos, seus 
produtos em eventos com a expansão de 
mercados que possam valorizá-los. Enfim, são 
ações que aliadas com o setor produtivo 
continuarão fortalecendo não só as atividades 
envolvidas, mas continuarão trazendo destaque 
para o nosso estado do Espírito Santo. 

Aos avicultores do Espírito Santo e do 
Brasil, deixo aqui registrada a minha saudação. 
Parabéns, avicultores! E muito obrigado pela 
contribuição efetiva dessa classe empresarial e 
trabalhadora para o desenvolvimento 
econômico e social do nosso estado e do nosso 
Brasil. Muito obrigado! 

 
(Registra presença o senhor 

deputado Pr. Marcos Mansur) 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - São 10h06min. Quero parabenizar a 
Maria Helena Petersen Morais. Maria Helena 
está aí? 

Ei, Maria Helena! Vamos bater uma salva 
de palmas para Maria Helena e os alunos que 
estão aqui, lá de Iconha, terra do meu grande 
amigo, prefeito João Paganini. Quero agradecer 
aqui à Escola Coronel Antônio Duarte. É isso 
mesmo? Acertei? Está certinho aqui? (Pausa) 

De Iconha. Um abraço para os 
moradores de Iconha, toda população e, 
principalmente, para os alunos da Escola 
Coronel Antônio Duarte. A Maria Helena que 
está aqui trazendo o futuro do nosso Espírito 
Santo e o futuro do nosso Brasil. Empenhem-se 
sempre! Obrigado pela presença, viu?! 

Quero mandar um abraço também para 
o Ricardo, que é o monitor da Assembleia 
Legislativa. Ricardo é uma pessoa de bom 
coração. Obrigado, Ricardo, por você trazer 
sempre pessoas boas aqui na Assembleia 
Legislativa. 

Com a palavra agora mais um orador 
inscrito, são 10h07min e vai até às 10h15min, 
Alexandre Xambinho. 

Logo depois vamos passar para o Grande 
Expediente. Bom dia a todos! 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Bom dia a todos! Cumprimento o presidente 
desta sessão, deputado Torino Marques, 
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cumprimentando o líder do Governo Enivaldo 

dos Anjos, a população que nos assiste através 
da TV Assembleia. Cumprimento os alunos da 
escola de Iconha, que nos visitam na 
Assembleia nesta manhã, sejam bem-vindos! 
Externo meu abraço ao colega vereador Fábio 
Dalbom e ao prefeito João Paganini também, 
da cidade de vocês. 

Subo à tribuna esta manhã para falar, 
Capitão Assumção, de uma operação que 
aconteceu ontem na cidade da Serra, que nos 
enche de orgulho. Ontem a turma da 14.ª 
Companhia Independente da Serra fez uma 
apreensão, que a imprensa divulgou 
seiscentos quilos de maconha apreendidos. 

Mas na verdade, após chegarem à delegacia 
onde os policiais pesaram aquela droga, foi 
apreendida cerca de uma tonelada de 
maconha ontem na cidade da Serra. Isso é 
menos desse entorpecente nas ruas, que 
acaba com a saúde da nossa população e que 
fomenta o tráfico de drogas na cidade da 
Serra. 

Mas quero destacar, Capitão Assumção, 
a atuação do subtenente Braga, que é um 
guerreiro, um lutador. Parabenizar o Braga e 
toda sua equipe, destacando a atuação do 
soldado Thiago Fernandes. Thiago Fernandes 
que, em março, Capitão Assumção, nós 
homenageamos aqui, falamos sobre ele aqui na 
Assembleia. Ele que foi baleado em um assalto 
em Jacaraípe. O soldado Thiago estava de folga, 
era um domingo, jogo do Fluminense, ele, 
tricolor, saindo, dando uma volta em Jacaraípe, 
ele foi abordado por dois meliantes e acabou 
sendo baleado. E, esse bravo, esse guerreiro 
soldado da Polícia Militar, ontem, estava nessa 
operação atuando e fazendo a apreensão dessa 
grande quantidade de droga na cidade da Serra.  

Eu quero destacar a atuação do soldado 
Thiago, porque, deputado Freitas, era para estar 
de licença ainda, mas por amar a sua profissão, 
por amar o estado do Espírito Santo, por 
defender a população capixaba, ele voltou ao 
trabalho e já está atuando nas nossas ruas. 

Parabéns, Thiago! Parabéns! Que Deus 
abençoe a sua vida, a vida de todos aqueles que 
estavam naquela operação ontem e fizeram 
essa grande apreensão de drogas na cidade da 
Serra! 

Mas, subo também... 
 
O Sr. Capitão Assumção - (PSL) - Um 

aparte. 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Quer falar? Um aparte, deputado Capitão 
Assumção. 

 
O Sr. Capitão Assumção - (PSL) - 

Primeiramente, quero lhe parabenizar, nobre 
deputado Alexandre Xambinho. V. Ex.ª sempre 
tem subido a essa tribuna para comentar essas 
questões da segurança pública de forma exitosa, 
sempre de forma exitosa, na área de Serra. 

Também quero fazer coro a esse 
pronunciamento de V. Ex.ª. Nós sabemos de 
toda sorte de dificuldades que os nossos 
policiais militares têm enfrentado, e a 14.ª Cia. 
Ind. não é diferente. Mas, mesmo assim, como 
V. Ex.ª tem se referido aí ao subtenente Braga e 
principalmente ao Thiago, que nós fizemos a 
menção dele aqui naquela situação anterior 
onde ele quase perdeu a vida, a gente vê que 
ele, mesmo ainda em fase de recuperação, já foi 
à luta. E é importante que a sociedade capixaba 
saiba, foi um montante significativo de drogas 
apreendidas.  

Hoje, tive a felicidade de tomar um café 
da manhã assistindo a essa reportagem - hoje, 
pela manhã, passou nos principais jornais 
televisivos - e eu fiquei muito feliz, porque a 
gente vê que os nossos policiais têm essa missão 
de estar defendendo a sociedade capixaba 
independente de qualquer situação.  

Obviamente, a gente tem as nossas 
dificuldades, nós convivemos com a polícia que 
é a mais mal remunerada do país, mas nem por 
isso os nossos policiais estão deixando de ir à 
luta e vencer a criminalidade. 

Então, parabenizo esses dois nobres 
componentes. Parabenizo toda a equipe e 
também o comando da companhia e todo o 
efetivo da 14.ª Cia. Ind., que tem dado resposta 
à criminalidade, principalmente a V. Ex.ª, que 
tem sempre se pronunciado em favor do 
município de Serra. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Obrigado, nobre deputado. Obrigado pelas suas 
palavras. 

Identificador: 330038003200340031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



34 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 04 de setembro de 2019 

E é digna de louvor essa equipe. Tem que 
parabenizar a turma da 14.ª Companhia que, 
mesmo na situação que eles têm de trabalho 
adverso, eles têm ido às ruas, têm combatido o 
crime na cidade da Serra. E eu louvo a Deus e 
agradeço pela vida desses policiais, esses 
guerreiros que estão lá combatendo o crime na 
nossa cidade. 

Mas, subo também à tribuna para 
agradecer ao governador. Nós abrimos um 
debate na Assembleia Legislativa, no início 
desse mandato, sobre os convênios da cidade 
da Serra. E o governador vem cumprindo com o 
seu papel conforme conversamos e vem 
assinando os convênios na cidade da Serra.  

Eu quero agradecer a ele pela assinatura 
do convênio da Rodovia Norte-Sul, a ciclovia, 
uma obra importante que está sendo executada 
pela Prefeitura da Serra, a ciclovia da Avenida 
Talma Rodrigues Ribeiro, uma obra importante 
também para a cidade da Serra; o convênio do 
Hospital Materno-Infantil, que foi assinado pelo 
governador para aquisição dos equipamentos 
do hospital; a Avenida Terceiro Mundo, em 
Cidade Continental, um outro convênio que 
estava pendente e foi assinado pelo governador, 
uma obra que em breve nós vamos estar 
entregando para os moradores de Cidade 
Continental. Agora, recentemente, esta semana, 
o governador assinou mais um convênio da 
pavimentação das ruas do bairro Gaivotas, em 
Nova Almeida.  

Não posso deixar de destacar também a 
reforma das escolas estaduais do município da 
Serra. O governador assinou já três reformas de 
escolas na cidade da Serra: a Escola Juraci 
Machado lá, em Barcelona; a Escola Iracema, 
em Chácara Parreiral; a Escola Marinete, em Feu 
Rosa, que praticamente vai passar por uma 
reforma e uma ampliação de uma escola nova. 
Uma obra no valor de nove milhões. 

Eu quero destacar que dentro dos sete 
meses do nosso mandato na Assembleia 
Legislativa já conquistamos essas obras para 
nossa cidade, essas obras que dão um valor 
total de trinta e três milhões de obras na cidade 
da Serra.  

A Serra, que ficou praticamente quatro 
anos sem receber investimento do Governo do 
Estado, volta a receber investimento do 
Governo do Estado.  Eu venho agradecer ao 

governador Renato Casagrande pela sua 
sensibilidade, por olhar pela cidade da Serra e 
assinar seus convênios e destinar essas obras 
para nossa cidade. 

Mas falta ainda, governador, a obra da 
ciclovia da Avenida José Rato, que está em suas 
mãos. Aguardo ansioso a assinatura deste 
convênio.  

Muito obrigado a todos e um bom dia.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Dez e quinze. O Pr. Marcos Mansur me 
fez um pedido antes de eu passar para a 
próxima fase, que é a do Grande Expediente, e 
vai estar com a palavra deputado Sergio 
Majeski. Somente um minutinho para ele 
entregar uma placa. Pastor, o senhor teria uma 
placa a entregar ao soldado, não é isso?  Pode 
vir aqui, pode pedir as pessoas para entrarem 
aqui na Assembleia Legislativa. Pr. Mansur, pode 
ficar à vontade aí. 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Senhor presidente, muito obrigado. Senhores 
deputados e senhoras deputadas... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Pastor, só um minutinho. Vou suspender 
a sessão somente por um minutinho para fazer 
essa homenagem, uma homenagem muito 
merecida. 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Está suspensa a sessão por dois 
minutinhos apenas.  

 
(A sessão é suspensa às 

10h16min e reaberta às 10h23min) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Está reaberta a sessão. 

10h23min. Continuamos ao vivo na 
Assembleia Legislativa.  

Grande Expediente, Lideranças 
Partidárias.  

Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski do PSB porque o Cidadania está 
ausente.  
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Quinze minutos para V. Ex.ª. 
 Logo depois partiremos para os oradores 
inscritos. 
 Vinte e quatro graus na capital do 
Espírito Santo. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos ao deputado Torino, que dirige a 
sessão neste momento, aos colegas que ainda 
estão presentes no plenário, aos funcionários da 
Casa e aqueles que nos assistem pela TV 
Assembleia.  

O deputado Adilson Espindula já esteve 
aqui na tribuna hoje e fez um excelente discurso 
falando sobre o Dia do Avicultor. Ele é o que 
mais tem propriedade para falar porque ele 
próprio também é avicultor. Então, ninguém 
melhor para falar do Dia do Avicultor do que um 
avicultor. Parabéns, deputado Adilson, pelo 
discurso e parabéns a todos os avicultores da 
nossa querida terra natal, Santa Maria de Jetibá, 
dos municípios que foram mencionados pelo 
deputado Adilson: Marechal Floriano, Santa 
Leopoldina, Venda Nova do Imigrante, enfim, 
todos esses municípios cuja atividade, a 
avicultura, tanto engrandece o nosso estado.  
 Está, agora, para ser vetada ou não a lei 
de abuso de poder em Brasília, aprovada pela 
Câmara dos Deputados e, agora, está na mão do 
presidente para ser vetada ou sancionada. O 
ministro da Justiça recomendou que, pelo 
menos, nove pontos do projeto sejam vetados.  
 É claro que um projeto como esse de 
combate ao abuso de poder, vindo do 
Congresso Nacional, sobretudo da Câmara 
Federal, claro que causa desconfiança. Por quê? 
Porque se sabe muito bem que, agora, neste 
momento, com os vazamentos da Lava-Jato, as 
operações de combate à corrupção estão muito 
fragilizadas, neste momento, em função desses 
vazamentos, do que teria dito e conversado o 
Sérgio Moro, o Dallagnol e por aí vai. E aí, 
casuisticamente, uma quantidade imensa de 
deputados que estão encalacrados com a 
Justiça, com investigações, muitos já 
denunciados no STF, acabaram vendo, neste 
momento, um excelente momento para aprovar 
uma lei de abuso de poder.  
 Entre os seus artigos, até um, diz que os 
policiais não poderiam algemar as pessoas, a 
menos que elas oferecessem risco. Ora, como é 

que um policial, ao algemar ou não, ao prender, 
dar voz de prisão a um sujeito, como que ele 
pode saber de antemão se aquela pessoa vai 
oferecer algum risco ou não? E é curioso, no 
caso dessa questão de algemas, que enquanto, 
neste país, se algemava apenas e se prendia 
apenas negros e pobres, nunca ninguém se 
importou se a polícia algemava ou não, ou de 
que forma algemava. A partir do momento que 
começa a se prender pessoas poderosas, ricas, 
famosas no Brasil, passa a haver uma 
preocupação com o uso da algema. Não é? 
 Então, é claro que vários pontos da lei de 
abuso de poder eu sou contrário, até pelo fato 
de que a gente sabe que é casuísmo aprovar 
essa lei tão rapidamente como ela foi aprovada 
na Câmara Federal, neste exato momento. Por 
outro lado, é claro que a questão de abuso de 
poder no Brasil precisa ser debatida sim. Ela 
precisa ser claramente debatida, em função de 
que algumas pessoas que ocupam postos de 
muito poder tendem, muitas vezes, a usar esse 
poder de forma arbitrária, perseguindo 
subordinados, por exemplo. Aqui no Espírito 
Santo, nós temos exemplos. Perseguindo 
subordinados, ou perseguindo desafetos, ou 
perseguindo e tentando calar aqueles que 
criticam a atuação dessa autoridade ou desse 
poder. É claro que isso existe.  

Então, a questão de abuso de poder 
precisa sim ser permanentemente debatida. 
Como eu disse e volto a dizer, sou contrário a 
maior parte dos pontos aprovados na lei de 
abuso de poder aprovada pela Câmara Federal, 
mas a questão do abuso de poder precisa sim 
ser analisada e debatida o tempo inteiro. É 
aquilo que eu disse anteriormente, como se dão 
as relações entre autoridades e poderes é outro 
fator que precisa ser sim debatido, esclarecido, 
analisado, criticado, é necessário sim. Afinal de 
contas, há de se fazer valer o que apregoa a 
Constituição Federal e, às vezes, sob o discurso 
de que os fins justificam os meios, se comete 
uma série de arbitrariedade.  

Um dito popular que é conhecido por 
muitos de nós: dois erros não fazem um acerto. 
Então, essa questão precisa ser 
permanentemente debatida.  

Um outro tema que eu gostaria de 
aproveitar este momento da liderança 
partidária, a questão dos professores. Eu vou 
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me referir principalmente aos professores da 
rede estadual e das redes municipais, porque é 
daqui que eu entendo, é daqui que eu conheço, 
já fui professor tanto da rede estadual quanto 
da rede municipal. Eu tenho dito 
constantemente, e aqueles que estudam mais 
profundamente políticas educacionais, que se 
nós não resolvermos o problema da qualificação 
e da remuneração do professor, a questão do 
acesso e permanência do aluno na escola e da 
infraestrutura das escolas, nós nunca 
resolveremos nada.  

Todos os problemas que se avolumam na 
sociedade, esses problemas acabam explodindo 
dentro da escola. Depressão, consumo de 
droga, sexualidade precoce, o resultado de 
muitas famílias desestruturadas ou de crianças 
que, de alguma forma, sofrem abandono por 
parte de seus familiares. Enfim, toda a 

problemática da violência, tudo isso vai parar 
dentro da escola. E muito obviamente, por 
mais bem preparado - e nós temos um 
problema sério na questão da qualificação de 
profissionais da educação no Brasil -, mas 
muito claramente que por mais bem formado 
que professores, pedagogos, coordenadores, 
diretores, pudessem ser, as escolas não dão 
conta do enfrentamento desses problemas.  

As escolas estão pedindo socorro 
porque aumenta, a cada dia, uma infinidade 
de transtornos, de síndromes, alunos com 
depressão. Já temos várias notícias de alunos 
tentando suicídio. Recentemente, uma escola 
que eu visitei, poucos meses antes do dia em 
que eu visitei, um aluno tinha se suicidado. 
Outra escola a que eu fui recentemente, a 
diretora disse: Olha, uma das nossas melhores 
alunas está internada porque ela tentou 
suicídio cortando os pulsos. Alunos que se 
automutilam. E isso as escolas, não adianta, o 
professor não consegue resolver isso.  

É claro que as escolas normalmente 
detectam esses casos, mas detectam e fazem o 
quê? Porque, por exemplo, não tem como 
encaminhar. Ah, tem que encaminhar para um 
psicólogo. Porque claro, precisa de ajuda 
profissional. Mas não tem psicólogo suficiente 
nas redes municipais e estaduais. Dá-se o 
encaminhamento, mas o atendimento, que tem 
que ser urgente, que tem que ser para ontem, 

vai se dar daqui a um mês, a dois meses e olhe 
lá, quando já pode ter sido muito tarde.  

Por isso nós temos insistido junto ao 
Governo e à Secretaria de Educação como é 
fundamental a criação de equipes 
multidisciplinares nas escolas. Era uma bandeira 
muito defendida aqui pela ex-deputada, a nossa 
queridíssima Eliana Dadalto, lá de Linhares. Não 
foram poucas as vezes que a deputada falou 
sobre isso, e que nós falamos e sempre 
apoiamos muito, e recentemente fizemos uma 
indicação para o Governo. Isso é necessário ser 
feito.  

É claro que sempre vem a ideia: Ah! Mas, 
não tem verba. Isso aumenta muito os custos, 
etc. Dois pontos. Um. O Estado precisa, 
urgentemente, voltar a investir os vinte e cinco 
por cento obrigatórios na educação. Como eu 
disse, só nos últimos sete, oito anos, nós 
perdemos mais de quatro bilhões de reais. Daí 
teria dinheiro suficiente para isso, para formas 
essas equipes com psicólogos, psiquiatras, 
assistente social, enfim.  

Agora, se não é possível que cada escola 
tenha uma equipe multidisciplinar, que essas 
equipes, então, sejam formadas por 
superintendência. Nós temos doze 
superintendências - onze ou doze, salvo engano 
-, aqui no Estado do Espírito Santo. Então, por 
exemplo, vamos formar, dependendo do 
tamanho de cada superintendência e o número 
de escolas, forma cinco, seis equipes 
multidisciplinares para cada superintendência, e 
à medida que as escolas vão precisando dessa 
ajuda, esses profissionais vão passando alguns 
dias ou semanas nas escolas que precisam 
receber esse atendimento, esse apoiamento a 
professores e alunos. 

Isso é fundamental. Essa é uma questão 
que nós precisamos fazer para ontem, porque, 
além dos alunos, nós temos uma classe de 
professores adoecendo o tempo inteiro, por 
quê? Os professores têm que lidar com todos 
esses problemas da escola, uma pressão imensa, 
porque cada vez é maior a pressão, para 
professores, para ter resultado, para preencher 
documentação, para preencher burocracia, para 
não sei mais o quê. O professor tem um péssimo 
salário, tem que trabalhar em duas, três em 
quatro escolas, tem que trabalhar três períodos, 
às vezes. Os professores, também, estão 
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adoecendo. Os professores, também, estão 
carecendo de ajuda. 
 Eu falava com o penúltimo secretário, na 
época do Governo Hartung, uma vez, dizendo 
para ele: Olha, nós precisamos, urgentemente, 
amparar os professores. Nós temos uma classe 
de professores, em grande parte, com a 
autoestima no pé, porque não há nada que 
anime esse profissional. Porque a questão 
salarial é muito ruim, muitas vezes, a questão 
infraestrutural das escolas é péssima, e aí tem 
esse mundo de problemas com que os 
professores têm que lidar, ali, abandonados à 
própria sorte, sem um apoio mais efetivo.  

Então, a instalação dessas equipes 
multidisciplinares para amparar as escolas é 
fundamental. E eu acho que, estou me 
referindo, claro, principalmente à rede estadual, 
mas é um problema de todas as redes hoje, por 
isso os municípios precisam pensar, seriamente, 
nisso também, porque os professores da rede 
municipal e os alunos das redes municipais 
estão, também, padecendo dos mesmos 
problemas, porque isso é geral. Isso não existe 
em determinada escola, em determinado 
município. Isso existe em quase todos os locais.  

E precisamos, urgentemente, rever a 
questão da qualificação do professor, porque o 
Plano Estadual e o Plano Nacional uma de suas 
metas é aumentar o número de mestres e 
doutores até o ano de 2024, só que o Estado 
assim como a maioria das prefeituras não dão 
licença para professores se especializarem. 
 Na rede estadual, tem um programa com 
um número limitado e só para mestrado 
profissional. Aqui, no Espírito Santo, nem tem 
mestrado profissional para a Educação. Então, 
essas coisas precisam ser revistas, e, como eu já 
disse várias vezes aqui, o Plano Estadual e o 
Plano Nacional de Educação não podem 
continuar sendo meras cartas de boas 
intenções. São metas que deveriam ser 
cumpridas até o ano de 2024. Nós estamos no 
ano de 2019 já, ou seja, nós já passamos da 
metade, mais ou menos, do tempo de 
cumprimento dessas metas, tanto do Plano 
Estadual quanto do Plano Nacional, e não se vê - 
e não se vê - um empenho efetivo dos 
municípios, do Estado e da Federação para o 
cumprimento, pelo menos, dos pontos mais 
importantes do Plano Nacional e do Plano 

Estadual. Pelo andar da carruagem, nós vamos 
chegar a 2024 como chegamos a 2010, quando 
venceu o último Plano Nacional de Educação, ou 
seja, com nem vinte por cento das metas, 
realmente, cumpridas. 
 Muito obrigado, presidente. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - São 10h38min. Passamos 
para os Oradores Inscritos. 
 Com a palavra a excelentíssima senhora 
deputada Janete de Sá. (Pausa) 
 Estando ausente, o próximo orador 
inscrito é o ilustre deputado Sergio Majeski. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, só vou aproveitar o tempo, não vou 
usar todo o tempo, só vou aproveitar o tempo 
para complementar quando eu falava sobre a 
questão do não cumprimento das metas do 
Plano Estadual e do Plano Nacional de 
Educação. 
 Aqui no Espírito Santo, para além de 
toda problemática que já existe, no caso da rede 
estadual, mais de sessenta por cento dos 
profissionais de Educação são DTs, ou seja, são 
contratados por designação temporária. 
 Designação temporária é o pior tipo de 
contrato que pode existir, porque ele não 
garante direito nenhum ao profissional. É um 
tipo de contrato de precarização do trabalho de 
professores, que também na rede de Saúde é 
muito parecido, em que o professor, o 
profissional não tem direito a nada. Então, 
causa uma insegurança muito grande ao 
profissional, não é bom para a escola, não é 
bom para o aluno, não é bom para o profissional 
e precisamos de concursos na Rede Estadual de 
Educação. Isso é fundamental. Não quer dizer 
que um DT trabalha melhor ou pior do que um 
efetivo, mas de criar estabilidade para esse 
profissional e para as escolas. Acaba que as 
escolas não conseguem criar vínculos com os 
profissionais porque este ano o DT está em uma 
escola, ano que vem Deus sabe se ele vai estar 
aqui, foi transferido, acabou, enfim. Isso é muito 
complicado. E olha que a Constituição Federal e 
a Constituição Estadual são muito claras em 
dizer que designação temporária só pode existir 
em casos específicos e em casos excepcionais e 
não para profissões com professor, por 
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exemplo, e o Ministério Público do Espírito 
Santo sabe disso, o Tribunal de Justiça sabe 
disso.  

Então, é curioso como aqueles que 
deveriam ajudar a fazer cumprir o que está 
escrito na Constituição também fecham os olhos 
com relação a isso, chegando ao ponto de o 
Estado ter feito - na época do Hartung - um 
concurso para DT, que é um absurdo dos 
absurdos. Como você faz concurso para DT? É 
um processo seletivo simplificado! Você tem 
que fazer concurso. Então isso é fundamental 
que o Estado se lembre de que é necessário sim 
novos concursos para a Rede Estadual de 
Educação. 
 Pois, não. 

  
 O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Permita-
me um aparte.  
 Professor Majeski, queria sua opinião. Li 
uma matéria sobre o aproveitamento das 
crianças de três a sete anos. E essa matéria é um 
trabalho interessante que diz que a criança que 
não teve uma boa escolaridade nesse período 
de três a sete anos, sentirá dificuldade pela vida 
afora. Queria saber de V. Ex.ª, que é o nosso 
professor e estudioso da matéria, se realmente 
isso é fato ou se realmente é exagerado? 

 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Não. É 
comprovado que a base da criança na educação 
infantil ela é fundamental. E ela não tendo o 
atendimento que precisa, se ela não sentir isso 
para a vida inteira, mas ela vai sentir por longos 
anos da sua vida escolar a questão de não ter 
tido a aprendizagem necessária naquele período 
e naquela idade. E aí, deputado Hércules, o que 
acontece? No Brasil, ficamos discutindo aquilo 
que não interessa, muitas vezes, na educação.  
 Porque, precisamos, quando falamos, 
por exemplo, que as pessoas têm direito à 
educação, não basta que o Estado ofereça vaga: 
Ah, estou oferecendo a vaga. Lá tem merenda, 
lá tem não sei o que e tal. Mas se essa criança 
tem vários outros problemas, de saúde ou 
problemas sociais na casa dela e tal, ela 
também, por melhor que seja aquilo que seja 
oferecido na escola, ela não vai conseguir 
acompanhar como deveria. Por isso, as políticas 
sociais e as políticas educacionais deveriam ser 
acopladas a outras políticas para que uma 

criança, na primeira infância, tivesse todo tipo 
de assistência para que ela fosse muito bem na 
escola e que nesse período ela realmente 
conseguisse ler, escrever. 
 Hoje no Brasil fica assim: Ah, quantos 
anos nós vamos ensinar a ler e a escrever? É 
com oito? É com nove? É com dez? Não tem 
uma idade? Cada um... Claro, cada criança é 
uma criança e tem a sua própria forma de 
evolução, mas precisamos oferecer condições 
para que todos tenham aprendizado. 
 Na Finlândia, por exemplo, se você tem 
um aluno, você está na fase de alfabetização, se 
a gente começasse alfabetizar com cinco, seis 
anos, ao invés de pensar em alfabetização só 
com oito, enfim. Então, assim: Olha, aos seis 
anos vamos alfabetizar. Tem crianças com 
problema que não conseguem acompanhar a 
maioria. A escola, o Governo tem que oferecer 
um serviço de acompanhamento para esses 
meninos que têm maior problema, um serviço 
de acompanhamento durante todo o ano, de tal 

forma que no final do ano todos cheguem 
com o mesmo nível. É o que faz a Finlândia, 
hoje, por exemplo. Na Finlândia se criou um 
curso específico para a formação de 
professores para alunos que têm problemas 
com aprendizagem. O máximo que temos aqui 
é a chamada recuperação paralela ou a 
recuperação trimestral ou anual que é para 
inglês ver, porque não recupera ninguém.  

Porque, se eu detectei que o menino 
tem problema de alfabetização, por exemplo, 
com cinco, seis, sete anos de idade, então já 
tenho que ter um preparo para acompanhar 
esse menino, para que ele não leve essa 
deficiência a vida inteira, porque se eu passar 
esse menino, porque em muitas redes de 
ensino hoje não se reprova mais nessa idade, 
então, independente se ele foi alfabetizado ou 
não ele vai para o ano seguinte, mas ele vai 
com a deficiência.  
 Então não é o caso de a gente 
incentivar a reprovação, o caso é de a gente 
incentivar acompanhamento e políticas para 
os alunos que apresentam problemas de 
aprendizagem, que tão bem faz hoje, como eu 
disse, a Finlândia. O nível de reprovação é 
mínimo desde a mais tenra idade, e com 
professores especializados para lidar.  
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 Então, o governo finlandês parte do 
princípio de que, por exemplo, um professor 
que tem vinte alunos e quatro alunos com 
problema de aprendizagem, por que não é o 
próprio professor que vem no contra turno para 
dar aula de reforço para esse menino? Porque 
eles partem do princípio de que se o professor 
não está conseguindo com seus métodos, essas 
crianças precisam de outros métodos, com 
outro professor, para que acompanhem. Então 
é muito sério.  
 Lá em Singapura, que é uma cidade-
estado, um paisinho muito pequeno da Ásia, 
mas é exemplar na questão educacional, porque 
eles colocam educação em primeiro plano. O dia 
do professor em Singapura é feriado. É feriado 
nacional, e os professores nesse dia, os 
professores que se destacam, são premiados 
pelo governo e tal.  

Então, em Singapura, aos quatro anos de 
idade, uma criança tem que saber ler e escrever 
e dominar as quatro operações básicas da 
Matemática. Nós, aqui no Brasil, para muitos 
educadores, vão achar: Olha! Mas é um absurdo 
que com quatro anos de idade querer que uma 
criança já saiba ler e escrever. 

Eu nunca estudei a fundo o método 
deles, mas o que estou querendo dizer é que lá 
tem uma política educacional séria e que o 
Governo dá todo subsídio, dá toda sustentação, 
para que isso se concretize.  

Então, nós precisamos definir como 
queremos educar, de que forma queremos 
educar, como queremos alfabetizar, e aí, os 
governos, em níveis federal, estadual e 
municipal, têm que dar todos os subsídios para 
que todas as crianças consigam aprender em pé 
de igualdade. Mas a matéria está corretíssima. 
As deficiências que uma criança tem na primeira 
infância, na escola, se ela não carregar isso para 
a vida inteira, o que é o mais provável, ela vai 
carregar isso em grande parte da sua vida 
escolar. Sem sombra de dúvida.  

Obrigado, presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) -  Parabéns pela fala, 
deputado.  

Continuamos, então, com os oradores 
inscritos. Com a palavra o ilustre deputado 
Doutor Hércules, futuro prefeito de Vila Velha.  

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente, querido deputado Adilson 
Espindula, falou, hoje, sobre o dia importante 
dos produtores que, naturalmente, carregam 
este país nas costas.  

Ouvimos aqui, presidente e deputados 
ainda presentes, deputado Rafael Favatto, 
deputada Iriny Lopes, deputado Capitão 
Assumção, deputado José Esmeraldo, são os 
deputados no plenário, ouvimos a aula que deu 
aqui o professor Majeski. É sempre bom ouvir o 
professor Majeski falar. 

E a provocação que fiz foi, naturalmente, 
pelas dificuldades que eu também passei 
durante os cursos que fui fazendo. E valorizar o 
professor é uma coisa que não é favorecimento 
nenhum. É valorizar a nação, é valorizar o futuro 
do país. Nenhum país saiu do ostracismo se não 
fosse através do ensinamento e da educação. 

Nenhum profissional é mais importante 
que o professor. Se sou técnico em 
Contabilidade, foi o professor que me ensinou, 
se sou advogado, foi o professor que me 
ensinou, se sou médico, foi o professor que me 
ensinou. Então, lembro-me, não me esqueço 
jamais, da minha primeira professorinha lá na 
Escola Singular do Zumbi, dona Laurinha. Olha 
quanto tempo faz isso! Porque o professor é o 
nosso segundo pai e a professora é a nossa 
segunda mãe.  

Então, o povo educado, o povo que 
conhece, o povo que estuda, eu achava, há 
muitos anos, presidente Adilson Espindula, que 
por ser médico e ajudar, eu e o Dr. Rafael, achar 
que a gente salva vida, a gente não salva vida, a 
gente ajuda, quem salva é Deus. Mas, achava 

que a saúde tinha que vir em primeiro lugar. E, 
na verdade, não é. É a educação. O povo 
educado não fica doente. Não fica doente. O 
povo educado se cuida.  

Olha se eu não cuidasse da minha 
pressão, da minha taxa de glicose, se eu não 
tivesse os cuidados de não fumar, eu não 
estaria mais aqui. Por quê? Porque eu vi que 
tenho que me educar e tenho que ajudar a 
educar as outras pessoas também. 
 Por falar em fumar, eu gostaria de 
mostrar, o Luciano já está projetando ali: Câncer 
de pulmão é o mais letal do Brasil. Cigarro não! 
Então, o jornal A Gazeta, dia 03 de agosto, foi 
no sábado, trouxe a triste informação de que o 
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câncer de pulmão é o mais letal do Brasil. Então, 
olha ali, oitenta por cento dos casos, pode 
passar Luciano, por favor, o outro ainda. Oitenta 
por cento dos casos são oriundos de consumo 
de tabaco. Até o final de 2019, o país deve 
contabilizar trinta e um mil, duzentos e setenta 
casos de câncer de pulmão. Quer dizer, trinta e 
um, duzentos e setenta casos de câncer de 
pulmão. Isso de pulmão, que é o primeiro órgão 
que afeta o tabagismo, mas e câncer de boca, 
câncer de laringe, de faringe e câncer em geral, 
que começa com o cigarro?  
 

(São exibidas as imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 
 A outra foto, Luciano, é o movimento 
que fazemos todo ano, em maio, aqui na frente 
da Assembleia, na entrada do Shopping Vitória, 
ao qual agradeço por nos ajudar a fazer esse 
movimento, ali estou mostrando a boneca 
Altina. Eu já trouxe aqui, todo ano eu trago a 
Altina aqui e boto essa boneca para fumar um 
cigarro só. Um cigarro incomoda todo mundo 
aqui dentro. E nós mostramos o filtro de 
algodão como fica depois que ela fuma aquele 
cigarro. 
 Então, não dá para entender qual o 
benefício que traz o cigarro. Não dá para 
entender. Até para o seu bolso ele é maléfico. 
Qual o benefício que traz o cigarro para você? O 
tempo que você vai gastar o dinheiro com 
cigarro, compra pão para sua família, para os 
seus filhos. Se os seus filhos não precisarem e 
sua família, dá para alguém que precisa. Uma 
pessoa de rua que precisa, mas não tem sentido 
nenhum você fumar. 
 A outra foto, Luciano, a próxima, 31 de 
maio é o Dia de Combate ao Fumo. E uma lei da 
minha autoria, a Lei n.º 10.074/2013, que fiz 
essa lei, meus pares ajudaram a aprovar e o 
Governo do Estado sancionou essa lei.  
 A próxima foto, Luciano - o Luciano está 
muito preocupado com o Flamengo, hoje, que 
vai ganhar do Internacional. Estou torcendo 
para o Flamengo, porque quando chegar com o 
Renato Gaúcho, provavelmente, Renato Gaúcho 
vai mandar alguém fazer um gol de barriga no 
Flamengo. 

Então, ali nós temos os pulmões. Esse 
pulmão não está muito legal, não, porque o 
pulmão esquerdo, não é, Rafael, é um pouco 

menor do que o pulmão direito. Por quê? 
Porque a ponta do coração, nosso coração fica 
no meio, tem gente que acha que ele fica do 
lado esquerdo, não fica do lado esquerdo. O 
coração fica no meio do tórax, a ponta do 
coração é que vai para o lado esquerdo, por isso 
que a gente sente alguma dor, alguma coisa, a 
gente pensa que é do lado esquerdo, mas, na 
verdade, o coração fica no meio.  
 Então, você olha ali, o pulmão da pessoa 
fumante é aquele lá, escuro. E o outro, da 
pessoa que não fuma. E quando se vai fazer uma 
cirurgia de tórax, que eu ajudei muito lá em 
Cachoeiro, ainda, quando eu era acadêmico, 
fazer cirurgia de tórax, quando abre o tórax de 
uma pessoa fumante e outra não fumante, é 
aquilo que você vê. 
 Então, observe isso, você que está em 
casa, observe isso. Não tem sentido você fumar 
e amanhã, no dia sem tabaco, Dia Nacional de 
Combate ao Fumo, dia 29 de agosto, amanhã.  

Pode passar o próximo, Luciano, o jogo 
vai começar às 21h30min. É para você lembrar, 
mais uma vez, de que não tem sentido você 
fumar. Pegue esse dinheiro e, mais uma vez, 
compre comida, compre pão, dá para a 
população de rua. Você vai fazer um bem muito 
maior.  

Eu quero lembrar aqui, o deputado 
Sergio Majeski falou aqui, eu tive que ouvir aqui, 
nesta semana, deputado José Esmeraldo, de 
que não adianta ficar no plenário, não adianta 
ser o primeiro a chegar. Realmente, é difícil ter 
que ouvir isso. Mas a resposta é essa.  

 
De tanto ver 

triunfar as nulidades; de 
tanto ver prosperar a 
desonra, de tanto ver 
crescer a injustiça. De 
tanto ver agigantarem-se 
os poderes nas mãos dos 
maus, o homem chega a 
desanimar-se da virtude, a 
rir-se da honra e a ter 
vergonha de ser honesto. 

 
Rui Barbosa escreveu isso aqui há muito 

tempo. Antes de nos deixar. 
Então, realmente, se você cumprir o 

horário, se você cumprir o seu mandato, se você 
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é pago para ser deputado e se ficar aqui dentro 
não vale nada, então, realmente, eu estou 
ficando com vergonha do que tenho feito aqui, 
de ser o primeiro que chega e o último que sai. 

Muito obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o ilustre 
deputado, Engenheiro José Esmeraldo, esse 
grande deputado combativo, ou melhor, ativo 
por causas que defende e que luta, aqui, nesta 
Casa. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Senhor presidente, meu amigo, 
brilhante deputado Adilson Espindula. O seu 
município, Santa Maria de Jetibá, orgulha-se por 
ter um deputado capacitado e que representa 
tão bem não só aquela região, mas toda região, 
principalmente, a região da agricultura.  

O projeto que V. Ex.ª fez aqui é um 
projeto histórico, mas eu queria aqui... Um 
projeto feito e aprovado. Queria aqui saudar a 
nossa querida ministra Iriny, e que está ali a 
nossa querida ministra; o nosso grande policial 
militar Assumção; nosso querido Dr. Rafael 
Favatto, de Vila Velha, e também o nosso 
brilhante Doutor Hércules, que é o primeiro que 
chega e o primeiro que sai. (risos) 

Como o senhor estava muito quietinho, 
eu quis... Estou brincando, Doutor Hércules. O 
senhor sabe que eu tenho uma admiração muito 
grande por V. Ex.ª. V. Ex.ª é um dos grandes 
deputados que este sodalício teve, não é? 

 
O Sr. Dr. Rafael Favatto - (PATRIOTA) - 

Deputado... 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Eu só vou te dar dez segundos, no 
máximo. 

  
O Sr. Dr. Rafael Favatto - (PATRIOTA) - 

Dez segundos. É só porque quase o senhor 
enfarta o deputado Doutor Hércules, ali. A gente 
teve que correr para socorrer. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Ele até agora não se recuperou. Mas o 
Doutor Hércules é brilhante em tudo que faz. 

Eu queria saudar um amigo, aqui 
também, nosso, que não está aqui neste 

plenário, o nosso amigo Sebastião Pelaes. 
Queria mandar um abraço para ele. Sei que ele 
está aqui por perto. 

Mas, senhor presidente, ontem falei a 
respeito do DPM, lá em Maruípe. Hoje, já 
funciona há anos um DPM obsoleto, não tem 
espaço, para uma área tão grande. Tomei a 
liberdade de fazer uma indicação, gostaria que o 
nosso amigo focalizasse, a respeito do pedido 
que faço para construção do DPM numa área, 
que estamos mostrando ali, que era a antiga 
Delegacia do Menor Infrator.  

 

(São exibidas as imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 

Essa Delegacia do Menor Infrator vai ser 
demolida, e tomei a liberdade de solicitar ao 
Governo do Estado, em função de um abaixo-
assinado que recebi, capitaneado pelo amigo do 
movimento comunitário de Maruípe, Marcos 
Vicente Goulart. Quero agradecer ao Marcos 
Vicente Goulart, que é uma pessoa ativa na 
região. 

Hoje esse DPM, que é da 6.ª Companhia, 
funciona num local improvisado, onde fica a 
associação de moradores, naquela pracinha 
chamada de São José Operário. Não é um local 
adequado, muito pelo contrário. Local 
adequado é a construção desse DPM nesse local 
que era utilizado para o menor infrator e que 
hoje está desativado. É esse o pedido que faço. 

Vou lutar em cima disso como fiz em 
Santo Antônio. Todos sabem da região de Santo 
Antônio, aquilo era uma casa onde todos 
aqueles que lidavam com droga ficavam ali 
atrapalhando a vida não só das famílias que 
moram, que residem, como também dos 
comerciantes e dos estudantes. Do lado tem 
aquela Escola Darcy Vargas e eu consegui com o 
Governo passado que fosse transformada 
aquela pocilga, que aquilo era uma pocilga, 
hoje, numa área boa, onde os policiais militares 
podem ficar. 

A gente sabe que ainda tem reclamação. 
Quero aqui fazer um apelo ao secretário de 
Segurança. É necessário que tenhamos em 
Santo Antônio, porque o espaço é um espaço 
maravilhoso, construído, tem tudo lá, DPM de 
Santo Antônio. Que tenha policial militar lá! Não 
adianta ter a construção e não ter o policial 
militar. A minha parte eu fiz. Agora, é 
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importante que o secretário de Segurança, que 
acredito, acredito! Não quero vir aqui para 
criticar, mas se tiver que vir eu venho e critico. 
Estou aqui fazendo esse apelo ao secretário de 
Segurança, que tem feito um trabalho bom aqui 
no nosso estado, que coloque policial militar 
dentro do DPM porque não pode ficar aquela 
construção, que foi feita com muita luta, com 
muito sacrifício, a pedido deste deputado, sem 
ninguém. A reclamação é essa! 

Então, estou tomando a liberdade, 
senhor secretário de Segurança. Que o senhor 
não deixe de fiscalizar porque estivemos com 
um policial militar lá há algum tempo e ele falou 
que ia colocar e não botou! Não falou a 
verdade! Ia colocar a partir do mês de maio e 
está faltando policial em Santo Antônio. É 
necessário que no DPM de Santo Antônio a 
polícia fique ali. O DPM foi construído para isso. 
 Mas eu quero me reportar novamente 
ao DPM que nós vamos construir se Deus quiser 
onde era o Menor Infrator, ali do lado da 
unidade de saúde da Prefeitura Municipal de 
Vitória. Vai beneficiar vários bairros, é uma 
quantidade de bairro enorme. Poderíamos 
começar por Santa Cecília, Bairro Santa Cecília. 
Depois de Santa Cecília, vem Santos Dumont; 
posteriormente, nós pegamos aqui na parte 
baixa, Bonfim, Bairro da Penha, São Benedito na 
parte de cima; na parte plana, Itararé; 
prosseguindo, Andorinhas, Santa Marta, São 
Cristóvão, Tabuazeiro de Fora e Tabuazeiro de 
Dentro, Joana D’Arc. Esses bairros todos serão 
beneficiados com esse DPM. 
 Nós temos que dar condições de 
trabalho aos policiais militares, principalmente 
numa área como essa. A Polícia Militar tem que 
estar lá realmente em condições de agir. E, ali, é 
um local que tem muitos problemas, é uma 
comunidade muito grande, são milhares de 
pessoas que moram nesses bairros que eu citei 
e que vou citar novamente, que é o Santa 
Cecília, Santos Dumont, Bonfim, a região de 
Bairro da Penha, São Benedito, Itararé, 
Andorinhas, Santa Marta, Joana D’Arc - estou 
indo pela ordem, porque eu conheço tudo ali -, 
São Cristóvão, Tabuazeiro de Fora, Tabuazeiro 
de Dentro, volta Santa Cecília. Fiz um círculo. 
Esses bairros têm que ter polícia ali, vários 
policiais para poder fazer um trabalho brilhante 
para a sociedade do nosso estado. Por isso é 

que eu faço esse apelo ao brilhante secretário 
chefe da Casa Civil, Davi Diniz, meu amigo e 
tenho certeza de que é amigo de todos aqui no 
plenário desta Casa de Leis. Faço esse apelo 
para que, assim que houver a demolição desse 
local, que é o terreno onde era a Delegacia do 
Menor Infrator, que seja construído o DPM. É 
um espaço fora de série, um espaço fora do 
comum, é um espaço que eu tenho certeza 
absoluta que... 
 Me dá mais uns dois minutos, que vai ter 
tempo, excelência, de todo mundo falar aqui. 
Dois minutinhos. O Capitão aqui, nosso 
brilhante Capitão Assumção, garanto que ele 
não vai ficar chateado, porque ele vai poder 
falar mais de quinze minutos hoje. E a nossa 
querida Iriny, dá bastante tempo. Mais dois 
minutos. 
 Então, eu quero aqui fazer esse apelo, 
porque não adianta eu ficar fazendo fala aqui, 
conversando, falando, falando, falando; o 
deputado tem que resolver. Eu quero ver é 
resolver. Falar é fácil, eu quero ver é resolver, o 
cara falar e vai para cima para resolver. Esse 
legado eu vou levar comigo: o homem que tem 
palavra, fala e cumpre. E eu estou nessa agora.  
 E estamos também no DPM de São José, 
São Pedro III. Estou fazendo a quadra, a quadra 
está praticamente pronta, ficou linda, 
maravilhosa, São Pedro III. Repassei uma verba 
parlamentar no valor de seiscentos e noventa e 
cinco mil reais para São Pedro III. A obra está 
pronta, como está pronta também a de Santo 
Antônio. Setecentos e trinta mil da minha verba 
parlamentar. Falei e cumpri. E, aí, vai nesse 
estado afora.  
 Então, queria agradecer aqui aqueles 
que nos ouvem e tenho certeza absoluta que 
nós vamos chegar aonde a população quer: 
solução do problema. O que o povo quer é 
resolver. Que o deputado não pode ficar aqui só 
fazendo leis, projeto de lei, porque a maioria 
dos projetos não passam. 

Indicação? Só fiz uma indicação. Está 
aqui ó. Eu poderia fazer trinta, quarenta, 
cinquenta indicações. E depois que o problema 
for resolvido, talvez nem aqui o cara esteja - 
daqui a dez anos, quinze anos. E aí diz que fui eu 
quem fiz. Eu não sou mentiroso! Eu não nasci 
para contar mentira para ninguém! Então, está 
aqui a indicação que eu fiz. Essa indicação eu fiz 
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e vou trabalhar em cima dela com o objetivo de 
resolver o problema. 

Quero agradecer ao nosso querido 
presidente, brilhante, nosso amigo Adilson 
Espindula.     

 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Obrigado, deputado 
Engenheiro José Esmeraldo. 

São exatamente 11h10min, continuamos 
com os oradores inscritos. 

Com a palavra Dr. Emílio Mameri. 
(Pausa) 

Não respondendo, com a palavra a 
deputada Raquel Lessa. (Pausa)  

Também não respondendo, com a 
palavra o deputado Vandinho Leite. (Pausa) 

Também não respondendo, o próximo 
orador seria eu. Como estou conduzindo os 
trabalhos neste momento, estou declinando.  

Então, concedemos a palavra ao ilustre 
deputado Capitão Assumção, que não declina 
nunca. É um grande parlamentar que tem este 
Poder capixaba. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Obrigado, nobre presidente.  
Quero, inicialmente, presidente, fazer 

uma referência ao seu trabalho. V. Ex.ª que tem 
tido uma proeminência, uma determinação em 
ajudar, em contribuir e ajudar o povo de Santa 
Maria. Tenho certeza de que a comunidade de 
Santa Maria está muito honrada com o seu 
trabalho aqui.  Nós, que temos assistido 
constantemente os seus pronunciamentos e o 
seu trabalho legislativo em favor dessa 
comunidade. Parabenizo, inicialmente. 

Vou fazer uma lembrança aqui, senhor 
presidente, de algo que me aconteceu 
recentemente. Quando o Governo trouxe a esta 
Casa um projeto de lei que reformularia a forma 
de promoção dos policiais militares e bombeiros 
militares, tivemos um grande embate positivo 
nesta Casa, embate esse que resultou numa luta 
de quatro dias, para que nós pudéssemos 
contemplar - nós, deputados; nós, trinta 
deputados - os anseios da categoria.  

Naquele período, durante aquela batalha 
de quatro dias, quando os representantes 
estiveram aqui presentes nas galerias - 
presidentes de associações, toda a parte 
interessada que estaria batalhando para que as 

conquistas acontecessem -, havia uma grande 
expectativa no Governo que começava, nas 
promessas do Governo. Então, toda aquela 
expectativa foi movimentada durante aquele 
período.  

Deputado Lorenzo teve a honra de ser o 
relator do projeto de promoção dos oficiais e eu 
fui o relator do projeto de promoção dos praças. 
Fizemos muitas emendas. A principal emenda, 
digamos assim, para fazer referência a esse 
pronunciamento específico de hoje, foi em 
relação às vagas do CHS. Nós retiramos do texto 
a emenda deste parlamentar, a emenda do 
deputado Capitão Assumção. Era para retirar do 
texto, do art. 14, § 2.º, extinguir o limitador de 

vagas, que o Governo trouxe para cá 
estipulando duzentos e quarenta vagas para o 
curso de habilitação de sargento. Foi o 
deputado Capitão Assumção que entrou com 
uma emenda para retirar esse § 2.º. E nós, 
aqui na Casa, debatemos exaustivamente 
durante esse período. 

Eu, como relator, tive a oportunidade de 
defender o projeto e as minhas emendas por 
quase uma hora. Cerca de cinquenta minutos 
defendendo exaustivamente e exaurindo todos 
os pontos que poderiam gerar dúvida. Mas 
como é uma Casa que tem a sua pluralidade e a 
sua diversidade de pensamentos, nós não 
alcançamos o êxito que a gente imaginava. Nós 
perdemos. Faltaram quatro votos, exatamente, 
para que essa emenda aqui fosse suprimida. E 
prevaleceu o limite de duzentas e quarenta 
vagas para o curso de habilitação de sargentos.  

Há duas ou três semanas, não tenho a 
data precisa - mas a indicação está aqui em 
minhas mãos -, o deputado Capitão Assumção e 
o deputado Coronel Quintino, em cima de um 
debate construído pela Associação dos Cabos e 
Soldados na presidência do cabo Jackson 
Eugênio Silote, entramos com uma medida. Essa 
medida seria para retirar o limitador de vagas. 
Encaminhamos ao Governo, está aqui 
protocolado. Quem quiser, está no portal da 
Assembleia Legislativa. Mas ele fala justamente 
para que esse problema gerado na aplicação 
dessa lei fosse sanado, tendo em vista que 
muitos policiais foram prejudicados. E a gente 
cria um novo texto, diferente desse limitador de 
duzentas e quarenta vagas. Ou seja, era um 
pleito da categoria. 
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Pois bem! Eu tive o desprazer, senhor 
presidente, de receber uma mensagem no meu 
Whatsapp, que chegou através de alguém. Olha 
o que estão falando de você! E aí um cidadão 
aqui, que eu prefiro... Vou fazer diferente do 
que ele fez, que colocou meu nome na internet 
de forma precipitada. Não vou dizer leviana, ele 
colocou de forma precipitada. Ele fez a seguinte 
postagem, que foi replicada exaustivamente na 
rede:  

 

As más notícias correm rápidas; 
as boas notícias têm dificuldade de 
correr.(...)  
 

E escreve lá:  
 

Votei no Capitão Assumpção (...)  
 
Meu nome não é Assumpção. Meu nome 

é Assumção. Tem uma falha, né! M de Maria. 
Mas como é nome próprio, pode passar 
tranquilo. 

 
(...) Votei no Capitão Assumpção 
para deputado estadual, porém 
estou arrependido. Na reta final 
do concurso para CHS, (...) 

 
Na reta final do concurso para o CHS! Ou 

seja, já estava na fase final do concurso para o 
CHS!  

 
(...) o qual, em lei, possui o 

limitador de vagas para o curso (...) 
 
A lei, que passou aqui, nós não podemos 

evitar, perdemos faltando quatro votos.  
 

(...) que estabelece o limite de 
duzentos e quarenta vagas.  

Entretanto, ao questioná-lo em 
sua página “pessoal” (...) 
 
Eu só tenho uma página, obviamente. 

Capitão Assumção, Facebook.  
 

(...) sobre esse limitador de 
duzentos e quarenta vagas, sendo 
que há mais vagas para serem 
preenchidas, a opção dele foi me 
bloquear (...) 

Nós consultamos com a nossa equipe - 
existem duas pessoas que contribuem comigo, 
colaboradores, que gerenciam a minha página 
no Facebook - e não achamos absolutamente 
nada na nossa página pessoal do Facebook. Só 
tem uma página minha: Capitão Assumção. 
Então, procurem lá. Estou à disposição. Podem 
olhar lá. Esse cidadão não entrou na nossa 
página.  

 
(...) a opção dele foi me bloquear 

(...) 
 
Jamais eu bloquearia um policial militar 

que está querendo tirar dúvidas. Nem se ele 
fosse esbravejar comigo eu faria isso, porque 
nós somos da mesma base. Eu tenho me 
manifestado aqui constantemente em favor da 
categoria. E para esclarecer essa dúvida aqui, de 
um projeto em que fui relator, eu jamais faria 
um negócio desses.  

Ele continuou:  
 

(...) a opção dele foi me bloquear 
e excluir a sua página. (...) 
 

Pois eu faço questão que esse cidadão 
aqui, que eu não vou falar o nome dele - os 
policiais sabem, porque isso aqui rolou no 
Whatsapp - venha até o nosso gabinete. Eu vou 
fazer uma autorização para você ir ao Facebook, 
porque se a gente protocolar no Facebook, até 
mesmo as coisas excluídas irão aparecer, e o seu 
nome não estará lá como excluído e nem como 
mensagem apagada.   
  

(...) Entretanto, ao questioná-lo 
em sua página “pessoal” sobre 
esse limitador de duzentos e 
quarenta vagas (...) a opção dele 
foi me bloquear e excluir a sua 
página. Meu voto nunca mais. 
Apenas lamento.  

 
Amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu 

tenho um tempo para representar a categoria 
aqui. Não nego e jamais negarei como eu 
cheguei até esta Casa. Primeiro, foi com a 
determinação de Deus, Deus é que me trouxe 
para cá. Segundo, foram os nossos 
companheiros de farda que acharam bom ter 
um representante aqui. Se daqui a quatro anos, 
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os nossos irmãos de farda entenderem que tem 
que renovar, eu já me dou por satisfeito por ter 
passado um período aqui na Assembleia 
Legislativa representando a categoria e 
representando o melhor para a segurança 
pública dos capixabas. Mas vou lhe dizer mais, 
eu tenho um telefone pessoal e eu deixo uma 
mensagem no Whatsapp dizendo bem assim: É 
mais fácil ligar para mim do que deixar 
mensagem. Justamente devido ao acúmulo de 
mensagens de Whatsapp, eu disponibilizo meu 
telefone pessoal para que possam ligar para 
mim.  

Existe um gabinete onde uma pessoa 
ligada aos policiais militares, aos bombeiros 
militares e a todas as categorias da segurança 
pública e ao povo capixaba, essa secretária fica 
à disposição para marcar horários para a gente 
conversar. Agora, colocar uma mensagem dessa 
aqui no Facebook - vou concluir, senhor 
presidente - para denegrir o trabalho de alguém 
que está se esforçando pela categoria, para que 
ela tenha voz, para que ela alcance resultados, 
isso aqui é de uma covardia muito grande.  

Não vou colocar o seu nome como você 
fez comigo, não vou fazer a mesma coisa que 
você fez comigo, mas você sabe quem é e você 
sabe que agiu errado. Mas sou seu 
representante. Vou fazer o melhor de mim aqui 
para que a nossa categoria seja reconhecida, 
para que ela saia do último patamar salarial do 
país.  
 Muito obrigado, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - São 11h22min. Concedemos 
a palavra à ilustre deputada, uma guerreira, 
uma batalhadora muito especial pelas causas 
sociais, minha amiga e nossa eterna ministra 
Iriny Lopes.  
 
 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Bom dia a 
todas e a todos. Bom dia, presidente, querido 
amigo que eu fiz nesta Casa e tão digno 
representante de Santa Maria de Jetibá e toda 
região. Eu quero tocar em algumas questões 
que acho importantes neste momento.  

Nós todos acompanhamos com muita 
atenção o que ocorre no Brasil e o desfecho que 
precisa ter sobre a situação da 
inconstitucionalidade, da ilegalidade e da 

desumanidade da prisão do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. Tivemos, ontem, mais uma 
prova e esperamos que o STF levante de vez a 
cabeça e deixe de ficar agachado diante dessas 
ilegalidades feitas.  

Quando a dona Marisa faleceu, induzida 
à morte pelo desgosto e depressão, porque as 
pessoas no Brasil, hoje, morrem de desgosto e 
depressão, pela falta de perspectiva, pela 
violência, pela violência institucional que estou 
falando, não estou falando da violência difusa, 
estou falando da violência de Estado, estou 
falando da violência institucionalizada. Dona 
Marisa foi vítima disso. Na operação Vaza-Jato, 
que muitos querem negar e não querem 
reconhecer os erros e ilegalidades, o 
autoritarismo com que Moro e Dallagnol 
conduziram esse processo e induziram seus 
colegas a equívocos e erros que em qualquer 
país com o mínimo de normalidade democrática 
já teria dado a nulidade do processo contra o 
Lula.  

Ontem, quando a juíza, acho que num 
momento de lucidez, quando o seu coração 
sentiu o que é a perda de pessoas queridas e 
amadas, fez um pedido oficial de desculpas ao 
presidente Lula. Ali nós temos dois fatos. O 
primeiro fato é que há seres humanos capazes 
de alterar sua postura e de reconhecer os seus 
erros. Isso é uma esperança para a humanidade, 
quando as pessoas podem reconhecer os seus 
erros. O segundo diz respeito diretamente ao 
processo, porque ao fazer isso a juíza soma-se a 
outras demonstrações, não especificamente 
nesse caso, mas em outros momentos, ela 
soma-se a essas expressões. Ao decidir pedir 
desculpa ao presidente Lula, ela, assim como 
outros, legitima e dá veracidade às barbaridades 
cometidas contra uma pessoa inocente que foi 
impedida de se despedir do seu irmão quando 
ele faleceu, e que teve que aguentar mais uma 
carga de escárnio, de desumanidade contra ele 
quando morreu o Arthur.  

Teve gente que comemorou a morte de 
Marisa, teve gente que comemorou o fato do 
impedimento, quando a lei é clara de que 
alguém que está preso pode, tem o direito de 
acompanhar a despedida da pessoa que faleceu 
e vai ser enterrada. E o escárnio maior contido 
nas indecentes, imorais conversas mantidas por 
aqueles que se colocaram como arautos do 
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combate à corrupção, praticando crimes para 
tentar comprovar as suas teses e fazer uma 
disputa política dentro do Brasil.  

Não tem problema fazer disputa política, 
mas filie-se a um partido e vá defender as suas 
teses. Se tiver voto chegará aonde quer chegar. 
Mas tem que ter coragem, botar a cara na rua, 
conversar com os eleitores, defender opiniões. 
Não ficar pendurado na Rede Globo, que 
manipula este país e que nos impõe, neste 
momento, um Governo de costas para o povo 
em todos os sentidos, desde a barbaridade, 
porque estou falando de questões humanas, 
além das questões legais. Desde a barbaridade 
da aprovação para a Previdência, até as cenas 
chocantes, grotescas que vimos e que nos deixa 
amedrontados e indignados diante do 
assassinato deliberado, determinado pelo 
chamado e conhecido dia do fogo, porque foi 
premeditado a nossa Amazônia queimar da 
maneira que queimou criminosamente. 
 João Martins é um que está aqui, é um 
profundo leitor e conhecedor dessas questões. 
Foi chefe de gabinete e coordenou meus 
mandatos de deputada federal. Quantos 
fármacos com que poderíamos produzir 
medicações, que poderiam salvar muitas vidas 
foram ali destruídos! Quantas espécies de 
animais! Eu trago duas fotos que machucam o 
meu coração, mas, ao mesmo tempo, me dão 
uma indignação que me enche de energia para 
lutar contra isso: a cena daquela criança 
refugiada, que morreu afogada, e a cena 
daquele coelho carbonizado pela barbaridade 
daquele fogo.  
 Nós voltaremos aqui para conversar 
sobre essa questão - estou concluindo, 
presidente - todas as vezes que pudermos, 
porque ali tem questões que envolvem trilhões 
de dólares nas riquezas contidas da Amazônia, 
mexe na geopolítica do mundo para proteger 
Trump. Vamos voltar, sim, porque os crimes que 
foram cometidos contra o Lula estão agora 
sendo cometidos contra o conjunto da 
população brasileira, e contra isso nós 
lutaremos enquanto tivermos força. Não 
entregaremos o nosso país dessa maneira. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o último 
orador inscrito, deputado Hudson Leal.  

 O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - 
Cumprimentar o presidente da sessão, 
deputado Adilson Espindula, deputado Capitão 

Assumção, deputada Iriny Lopes, Doutor 
Hércules; cumprimentar os funcionários desta 
Casa e todos que nos assistem pela TV 
Assembleia. 
 O assunto que vou trazer hoje, aqui, 
novamente vai ser sobre os modelos de 
votação, que na imprensa, há uma semana, o 
presidente da Câmara dos Deputados, 
deputado Rodrigo Maia, disse que não vai 
colocar para votação o modelo proposto pelo 
vice-presidente de uma instituição, do 
Tribunal Superior Eleitoral.  

Então, vamos passar rápido o que é o 
modelo distrital misto. Hoje, temos quatro 
modelos de eleição no Brasil. Temos o distrital 
misto, que vou me ater, falar bastante, porque é 
um modelo que vai contra o que a população 
quer - distrital misto. Temos o modelo distrital, 
distritão e o atual, que é o proporcional. 
 Vamos ao distrital misto. Qual é a 
proposta do vice-presidente do TSE? Qualquer 
um pode mandar proposta para qualquer Casa 
de Leis. Mas, qual foi a proposta dele? Modelo 
distrital misto. Baseado em quê? Em países de 
primeiro mundo, baseado no modelo que existe 
na Alemanha. É um modelo complexo de se 
fazer. Hoje já é difícil com o modelo 
proporcional, que é simples. Mas, o que ele faz? 
O que ele quer levar? A metade das vagas de 
Câmaras de Vereadores, Câmaras de Deputados 
e Assembleias Legislativas vão ser compostas 
pelos distritos. Vai dividir o município, o estado 
ou o país em distritos. E a outra metade - 
pasmem, vocês -, lista fechada. Como funciona 
isso? Você vai ter dois votos. Você vai votar no 
seu candidato e vai votar num partido: número 
dez, quinze, treze, vinte, qualquer modelo de 
partido você vai votar. Essas pessoas podem não 
ter nenhum voto. A lista vai ser fechada; você 
vai dobrar e vai entregar. Vai ser decidido em 
uma convenção, a convenção vai falar que os 
que vão ser eleitos vão ser esses daqui. 
 Então, vai ser passível, subtenente Assis, 
de serem eleitas pessoas sem nenhum voto. Os 
caciques partidários estão querendo usar, ser 
representados na Casa de Leis sem ter voto. 
Então a gente tem que se movimentar.  
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Muito sábia decisão. Lógico que ele, com 
jeito, falou que vai votar depois, que tem coisas 
prioritárias no Brasil para serem votadas e ele 
adiou. Acredito que foi uma maneira de ele falar 
não, porque esse modelo não cabe no Brasil. 
Então, esse modelo, temos que enterrar e não 
aceitar. A população tem que ser contra. 
 A pessoa pode ter duas opções, como 
num jogo de baralho, ele ter duas cartas para 
ganhar o jogo: ele pode se candidatar, Capitão 
Assumção, ele ganhar; e ele pode estar na lista 
também. Então, se ele perde aqui, ele ganha na 
lista. Mas, o pior é aquele que não vai ter voto e 
vai poder estar aqui representando. Isso é um 
retrocesso na política. 
 O modelo proporcional - o que hoje está 
- teve muito avanço, grandes avanços, primeiro 

de não ter coligação. Às vezes você coliga dois 
partidos de ideologias diferentes, você vota 
em um e acaba elegendo o outro. Então, a 
próxima eleição vai ser modelo proporcional, 
cada partido vai ter que trabalhar sem 
coligação. Isso foi um grande avanço. 
 Agora, precisava avançar mais - isso só 
pode vir do Congresso, deputado Capitão 
Assumção -, vir com outra metodologia, que é 
a cota de gênero.  

Hoje foi imposto, é uma imposição que 
num partido - não vai ser mais coligação - tem 
que ter trinta por cento de cota de gênero, 
trinta por cento de mulheres. Ou seja, como a 
gente sabe que a maioria que se candidata é 
homem, poderia ser o inverso. Então, hoje os 
partidos são obrigados a colocar trinta por 
cento dos candidatos mulheres.  
 E o que aconteceu nessa última 
eleição, que sabiamente o Tribunal 
identificou? Algumas mulheres laranja. O que 
vem a ser mulheres laranja? Que não foram 
candidatadas, colocou o nome, às vezes teve 
zero voto ou um voto só para cumprir a cota.  

Então, uma proposta que deveria vir do 
Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados 
seria não ser obrigatório colocar toda a 
quantidade de mulheres. Se você está 
montando um partido, você não conseguiu 
colocar cinco mulheres, você não pode 
substituir por homem, mas fica sem. E, o mais 
sábio, seria diminuir para vinte, dez por cento. 
Era dez por cento e não era obrigatório. Estava 

funcionando muito bem. Colocaram trinta por 
cento e começou a ter problema.  

Então, você não pode obrigar um 
funcionário. O que acontece hoje? Muitos 
prefeitos têm dificuldades. Você vai ao interior e 
mulher não quer ser candidata, ele tira uma que 
está trabalhando, fica seis meses sem trabalhar, 
vai ser candidata para ter um voto. Isso cria uma 
dificuldade muito grande. 

Então, a minha proposta, a minha 
sugestão - quem sou eu para fazer isso - era não 
ser obrigatório. Ter a cota de mulher, mas se 
não for preenchida, você não ser penalizado, 
você não preencher.  
 Outro modelo é o distrital, somente 
distrital. É um modelo bom, mas como você é 
eleito aqui na Grande Vitória e você não pode 
representar o município do Norte do estado ou 
do Sul do estado?  

E aqui no estado do Espírito Santo vai ter 
uma dificuldade muito grande, porque quase 
cinquenta por cento da população está aqui, 
então a maioria dos deputados seriam aqui da 
Região Metropolitana, isso seria ruim para o 
estado, não teria representatividade. Então, não 
é sábio ter esse modelo.  
  E o distritão? Nós que temos mandatos, 
lógico que o mais justo, o que a população quer 
é o distritão. O que significa o distritão? São 
trinta vagas para deputado, Capitão Assumção, 
entre os trinta primeiros. Esse o modelo mais 
justo. Só que não vai ter a proporção de 
renovação nas câmaras. Por quê? Porque a 
maioria vai ser ocupada por deputados, por 
vereadores, por deputados federais.  

Então, é um modelo que quem tem 
mandato poderia pleitear isto: vamos fazer o 
distritão. Eu acho que o melhor, só que não 
vamos ter oportunidade de ter renovação nas 
cadeiras.  

Então, a minha proposta, a minha 
sugestão é que continue o modelo proporcional, 
sem coligação. Isso vai obrigar os partidos a 
trabalhar. Então, o partido vai ter 
representatividade porque ele vai trabalhar. E 
sem a cota obrigatória de gênero, pode ser de 
mulher ou de homem.  

Então, o modelo distrital misto. Tenho 
certeza de que o Rodrigo Maia, que está muito 
bem comandando a Câmara dos Deputados, 
sabiamente colocou o projeto para ser votado 
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depois, mas ele sabe que esse é o modelo que a 
população não está pedindo. A população está 
pedindo que quem esteja aqui seja 
representado por voto. Nós não podemos 
retroceder e deixar representar a população 
quem não vai ter nenhum voto.  

Devolvo a palavra ao presidente. 
Agradeço a atenção de todos.   
 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Quero agradecer e 
parabenizar todos os nossos servidores desta 
Casa pelo belo trabalho que aqui realizam. 
Agradecer a todas as pessoas que nos 
acompanharam em suas casas pela TV 
Assembleia. O nosso muito-obrigado.  

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
comunico que a pauta da próxima sessão 
ordinária será a mesma, exceto as matérias 
votadas na sessão de hoje; e convido as 
senhoras deputadas e os senhores deputados 
para as próximas que serão: solene, hoje, às 
14h, em homenagem às Apaes do Espírito 
Santo, conforme requerimento do deputado 
Luciano Machado; quinta-feira, dia 29 de agosto 
de 2019, às 19h, em homenagem ao Dia da 
Enfermagem, conforme requerimento da 
deputada Janete de Sá; e sexta-feira, dia 30 de 
agosto de 2019, às nove da manhã, em 
homenagem ao Centenário da Implantação do 
38.º Batalhão de Infantaria, na Prainha, 
conforme requerimento do ilustre deputado 
Doutor Hércules Silveira, todos aprovados em 
plenário. 

Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, hoje, às 14h, 
conforme requerimento do 
senhor deputado Luciano 
Machado, aprovado em plenário, 
em homenagem às Apaes do 
Espírito Santo, Expediente: o que 
ocorrer; dia 30 de agosto, às 9h, 
conforme requerimento do 
senhor deputado Doutor 
Hércules, em homenagem ao 
Centenário da Implantação do 
38.º Batalhão de Infantaria e 
comunicamos que haverá sessão 
ordinária dia 02 de setembro de 

2019, cuja Ordem do Dia é a 
seguinte: discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 489/2019; discussão 
única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar 
n.º 25/2019; discussão especial, 
em 3.ª sessão, dos Projetos de 
Lei n.os 206/2018, 60/2019 e 
83/2019; discussão especial, 
em 1.ª sessão, dos Projetos de 
Lei n.os 97/2019 e 134/2019) 

 
Encerra-se a sessão às onze horas e 

quarenta e três minutos. 
 
*As inserções em negrito referem-se às 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 
 
 

 
TRIGÉSIMA SESSÃO SOLENE, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 28 DE AGOSTO DE 2019. 
 
  ÀS CATORZE HORAS E CATORZE 
MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO LUCIANO 
MACHADO OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA. 

 
           O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO SÉRGIO 
SALVADEO) - Senhoras e senhores, senhor 
deputado proponente Luciano Machado, 
senhores deputados Lorenzo Pazolini, Doutor 
Hércules, Marcos Garcia, ilustres autoridades, 
telespectadores da TV Assembleia, boa tarde! 
 É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo recebe todos para a 
sessão solene em homenagem às Associações 
de Pais e Amigos dos Excepcionais no Espírito 
Santo, Apaes. 
O receptivo na entrada foi do violinista Sérgio 
Pavese. 
E esta sessão solene está sendo traduzida 
simultaneamente pelas intérpretes de Libras: 
Mafalda Ramos Moreto Vicente, de Vila Velha; e 
Priscila Andressa Muzy de Almeida, de Vitória. 
 Já se encontram no local de destaque o 
deputado proponente, senhor Luciano 
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Machado, para os procedimentos regimentais 
de abertura desta sessão solene; deputados 
Delegado Lorenzo Pazolini, Marcos Garcia e 
Doutor Hércules Silveira. 
 Neste momento é convidada a compor a 
Mesa de honra a primeira dama do Estado do 
Espírito Santo, senhora Maria Virgínia 
Fernandes Moça Casagrande; representando o 
presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo, Joel Rangel, secretário de Gestão de 
Pessoas; convidado também o deputado Torino 
Marques, quatorze horas e dezesseis minutos; 
convidado o presidente da Federação das Apaes 
do estado, Vanderson Roberto Pedruzzi 
Gaburro; representando a Federação das Apaes 
do Brasil, Rodolpho Luiz Dalla Bernardina; 
representando a Federação das Pestalozzis do 
estado, Wemilly Ribeiro; convidado o 
neurologista infantil doutor Thiago Gusmão; são 
convidados os autodefensores da Apae, Paula 
Nascimento e Carlos Alberto Shaffel. (Palmas) 
 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 

 Registramos e agradecemos as presenças 
de Letícia Coutinho, assistente social da Vitória 
Down; Ronaldo Cohin, CEO do Jade Autism; o 
diretor de Segurança da Assembleia Legislativa, 
Sérgio Assis, representando o Capitão 
Assumção; a gerente de Educação, Juventude e 
Diversidade da Sedu, Sandra Renata Muniz 
Monteiro; representando o presidente do 
Solidariedade, doutor Jorge Silva, Tião 
Monteiro; e, representando o deputado federal 
Da Vitória, Silair Pedra e Alex Fracalossi. 
 Na galeria, a escola Marista, de Vila 
Velha. Professor Higor Prucoli, oitavo ano a 
série, doze alunos. 
 Também registramos a presença dos 
alunos do CAS de Vila Velha e Vitória, Centro de 
Atendimento ao Surdo. 
 Informo que esta sessão está sendo 
transmitida ao vivo pela TV Assembleia nos 
canais abertos e digitais, YouTube e Facebook. 
As fotos do evento estarão disponíveis a partir 
de hoje no site da Casa, que, com satisfação, 
recebe todos para a sessão solene em 
homenagem ao trabalho das Apaes no Espírito 
Santo. 
 E, neste instante, o senhor deputado 
proponente, Luciano Machado, procederá à 

abertura desta sessão solene, conforme é 
regimental. 
 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Sejam todos muito bem-
vindos! Muita alegria em tê-los e tê-las aqui 
abrilhantando esta sessão tão importante para 
todos nós. 

Quero deixar considerada lida e 
aprovada a ata da sessão anterior e, 
oficialmente, nós vamos proceder à invocação a 
Deus. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta esta sessão.  

O versículo bíblico será substituído pelo 
Salmo Sonda-me, na voz do cantor Max 
Petrônio. 

 

 (É entoada a música) 
 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Que presente maravilhoso! 
Obrigado! 

Informo aos senhores deputados, a 
todos os presentes, a todos que estão na galeria 
- muito obrigado! - que esta sessão está sendo 
transmitida pela TV Ales. Um abraço a todos que 
estão nos assistindo e a todos que chegaram 
agora. Tem mais alguma autoridade a ser 
anunciada? 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Vamos anunciar, 
deputado. É convidada a compor a Mesa de 
honra a ex-deputada estadual Luzia Toledo; 
também a coordenadora de Educação da 
Federação das Apaes do Estado, Maísa Dadalto. 
Também convidada a compor o local de 
destaque, a esposa do deputado Luciano 
Machado, senhora Klebianne Machado. (Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa as 
referidas convidadas) 

 

E não ficamos só no salmo bíblico na voz 
excelente do Max Petrônio, ele volta agora. 

Todos são convidados, em atitude de 
respeito, para as execuções do Hino Nacional e 
do Hino estado do Espírito Santo, na voz de Max 
Petrônio.  
 Convidamos para compor a Mesa de 
honra o deputado Delegado Danilo Bahiense. 
(Palmas) (Pausa) 
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(Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 
 

(É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, faremos 
um registro especial: um estagiário da 
Procuradoria-Geral, aqui da Assembleia 
Legislativa, é o primeiro servidor desta Casa de 
Leis com autismo a trabalhar aqui na 
Procuradoria. (Palmas) 
 Neste momento, teremos apresentações 
culturais. Primeira apresentação, a Banda 
Marcial da Apae do município de Guaçuí, terra 
do deputado proponente, Luciano Machado.  

Dando entrada no plenário a Banda 
Marcial da Apae de Guaçuí. (Pausa) 

Lembrando que esta sessão solene está 
sendo traduzida simultaneamente por três 
intérpretes de Libras, Mafalda Ramos Moreto 
Vicente, de Vila Velha, Priscila Andressa Muzy 
de Almeida, de Vitória, e Cláudia Vieira, também 
de Vitória. (Palmas)  
 

(A banda se apresenta) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Também ocupando a 
Mesa de honra a deputada Raquel Lessa. 

 
(A banda se apresenta) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Banda Marcial da Apae de 
Guaçuí.  

Registramos a presença, e já compondo 
a Mesa de honra, a deputada Raquel Lessa. 

A Banda de Guaçuí, regência do maestro 
Herley de Oliveira Silva, oferece inclusão social 
uma vez que vai além das apresentações do 
desfile cívico de 7 de Setembro, podendo, 
inclusive, participar de uma programação 
intensa durante todo o ano letivo. 

Então, encerrada a participação da 
Banda Marcial da Apae de Guaçuí. Os parabéns 
pela excelente apresentação. 

Agora, teremos uma apresentação 
musical com os Defensores das Apaes Paula 
Nascimento, Kássio Vieira e Núbia Batista. A 
música Não é Tarde, de Fernanda Brum e Ana 
Paula Valadão. 

A SR.ª PAULA NASCIMENTO - Boa tarde 
a todos! 

Antes de começar a apresentação, eu 
gostaria de agradecer a presença de todos. A 
presença da primeira-dama, a presença dos 
deputados e falar dessa importância. Para quem 
não sabe, a gente está na Semana Nacional da 
Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. 

Muitas pessoas acham que a Semana 
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e 
Múltipla é para o quê? Para comemorar. Sim, 
nós temos confraternizações dentro das nossas 
Apaes, mas, também, é tempo de lutar. Lutar 
pelo quê? Pelas políticas públicas e pela defesa 
de direitos.  

O meu companheiro de Autodefensoria, 
também, Carlinhos Schaffel, sabe disso, e a 
gente, do Movimento Apaeano, luta todos os 
dias da nossa vida para que nós possamos ter o 
quê? Oportunidade! Porque eu digo que nós, 
que temos nossas limitações, nós precisamos de 
oportunidade, não de piedade de ninguém. 
Sabe por quê? Porque eu digo o seguinte: todos 
nós temos as nossas limitações. Ninguém é 
perfeito em tudo. Então a Núbia tem a limitação 
dela, o Kássio tem a limitação dele, vocês, cada 
um tem a limitação de cada um. Ninguém é cem 

por cento em alguma coisa.  
E nós provamos, nós do Movimento 

Apaeano, nós autodefensores, nós que 
lutamos também pelas políticas públicas, pela 
defesa de direitos, nós mostramos à 
sociedade todos os dias que a união faz a 
força. Juntos nós somos mais fortes na causa 
que nós abraçamos. Então, quando a gente 
está disposto a lutar pela inclusão, a lutar pela 
pessoa com deficiência, isso acontece.  

Gostaria de agradecer também ao 
presidente da Federação das Apaes, Vanderson. 
Gostaria de agradecer também ao meu pai, 
Arthur Araujo do Nascimento, que saiu do Rio 
de Janeiro para estar nos prestigiando aqui, 
hoje. Obrigada, pai! E gostaria de agradecer a 
todas as Apaes, mas também não poderia deixar 
de agradecer aqui à Apae de Marataízes e a 
nossa querida Dilcéa Marvila, porque essa 
mulher me mostrou que nós precisamos de 
oportunidade e não de piedade de ninguém. 

Gostaria de agradecer a todos os 
autodefensores que se fazem presentes aqui! 
Obrigada, autodefensores, porque é por causa 
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de vocês que eu estou aqui. Obrigada pelo voto 
de confiança e obrigada a todos! (Pausa) 

 

(O trio se apresenta) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Agradecemos a presença 
de Paula Nascimento, Kássio Vieira e Núbia 
Batista! 

A partir deste momento, teremos a 
apresentação da Banda Fanfacongo, da Apae de 
Cariacica, que se apresentará pelo tempo de dez 
minutos.  

Essa banda foi fundada em 2003, graças 
aos trabalhos desenvolvidos pelo professor 
Wadner Marins dos Santos e pelo mestre 
Ezequiel de Assis Nascimento. Hoje a 
Fanfacongo é ministrada pelo mestre Jefinho. A 
banda realiza diversas apresentações em 
eventos estadual e nacional.  

Banda Fanfacongo - Apae de Cariacica. 
(Pausa) 

 
(A banda se apresenta) 

 
 O SR. JEFFERSON DE AZEVEDO - A Apae 
de Cariacica agradece a todos vocês que estão 
fazendo esta homenagem, esta sessão solene, 
na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. 
Viva a Federação das Apaes do Brasil inteiro! 
(Palmas) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Os agradecimentos à 
Banda Fanfacongo, da Apae de Cariacica. 
 Registramos as presenças do vereador 
Carlinhos Bonadiman, de Rio Novo do Sul; de 
Leonardo Cintra Freitas, da Pestalozzi de Rio 
Novo do Sul; e representando o deputado 
Adilson Espindula, presidente da Comissão de 
Assistência Social da Assembleia, Juliano 
Lauvers, superintendente da comissão, e 
Emerson Ponath, assessor. 
 Neste momento, teremos a exibição de 
um vídeo com os destaques no esporte, na 
música e na dança. 
 

(É exibido o vídeo) 
 
 Jeremias, do The Voice;  

Natália Gaudio; 
Anderson Varejão. 

Fará uso da palavra o senhor deputado 
proponente desta sessão solene, Luciano 
Machado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Olha, discurso eu acho que 
poderia ser dispensado porque a Paula já fez o 
discurso que todos nós deveríamos fazer. Mas 
vamos cumprir o protocolo, tá Paula? Obrigado 
pela mensagem, que eu acho que ficou plantada 
nas nossas mentes, nos nossos corações. 

Quebrando um pouco o protocolo, 
quebrando muito, talvez, tínhamos combinado 
de o Luciano, como proponente, fazer o uso da 
palavra e o Doutor Hércules, aliás, o Doutor 
Hércules tiveram que segurá-lo ali em cima 
porque, quando começou o congo de Cariacica, 
ele quis descer, porque é o rei do congo. Mas 
nós seguramos ele aqui na Mesa. O próprio 
Doutor Hércules, que falaria por todos os outros 
deputados, mesmo concordou comigo que cada 
deputado poderia fazer uso da palavra por um 
ou dois minutos. Vou citar o nome de todas as 
autoridades, da maioria, que representa a 
todos, que evita a demora no discurso de cada 
deputado. Eles vão direto à mensagem, à 
saudação. Porque é bom que eles falem porque 
esses deputados deixaram outros compromissos 
e ficaram aqui porque eles amam essa causa. 
Eles são apaexonados também por essa causa. 
(Palmas) 
 Quero cumprimentar a deputada Raquel 
Lessa, o deputado Delegado Danilo Bahiense, o 
deputado Doutor Hércules, o deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini, o deputado Marcos 
Garcia, do meu partido PV, o deputado Torino 
Marques, o dono da voz, a eterna deputada que 
a ama a causa apaeana, a sempre Luzia Toledo. 
Muito obrigado pela presença. (Palmas) 
 É muita alegria mesmo cumprimentar a 
nossa primeira-dama Maria Virgínia Fernandes 
Moça Casagrande. (Palmas) 
 Por isso que, quando a gente pergunta: 
Governador, sua mulher sempre vai ser muito 
jovem, porque ela é Moça, né?  Maria Virgínia 
Fernandes Moça Casagrande. E a Maria Virgínia, 
quando foi avisada desta solenidade, não se 
sentiu na obrigação de vir. Ela sentiu vontade de 
vir. Então, dona Virgínia, muita honra este 
carinho, esta presença que é muito importante! 
Tenho certeza que todos os diretores, 
professores, profissionais das Apaes, da 
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Pestalozzi, do projeto Vitória Down, todos estão 
felizes com a presença da senhora aqui. Isso 
representa muito para todos nós.  
 Quero cumprimentar também o 
representante do presidente da Assembleia 
Legislativa, o nosso grande amigo, o diretor da 
Assembleia, Joel Rangel, que estava aqui agora.  

Cumprimentar também o presidente 
Erick, que mandou representante, mas que 
também é abnegado pela causa, sempre nos 
momentos adequados se posiciona a favor de 
nós criarmos projetos e criarmos situações 
favoráveis a todo o trabalho desenvolvido nas 
Apaes do Espírito Santo.  
 Cumprimentar o presidente da 
Federação das Apaes do Espírito Santo, 
Vanderson Roberto Pedruzzi Gaburro. Muito 
obrigado, presidente.  

O representante da Federação das Apaes 
do Brasil, Rodolpho Luiz Dalla Bernardina. Esse 

Dalla Bernadina é um sobrenome 
completamente capixaba, não é? Muito 
obrigado.  

O representante da Federação das 
Pestalozzis do Espírito Santo. Também obrigado 
pela presença.  

O neurologista infantil doutor Thiago 
Gusmão. Esse jovem está aqui em um 
seminário. Ele deixou lá um bocado e veio aqui. 
Sei que está precisando voltar, mas obrigado 
por estar aqui conosco.  

Os autodefensores da Apae Paula 
Nascimento e Carlos Roberto Shaffel. 
Obrigado.  

Coordenadora de Educação da 
Federação das Apaes, Maísa Dadalto, que vai 
ser homenageada, está aqui. Fui presidente da 
Apae de Guaçuí na época que ela era 
presidente da Federação. Depois fiz parte da 
Federação também. 

Cumprimentar o professor Wadner e o 
professor Jefferson, do Fanfacongo, de 
Cariacica. Deram um show e está todo mundo 
querendo contratar o congo de Cariacica agora.  

Herley, maestro de Guaçuí, a professora 
Sandra, o presidente Jahuar, que está por aqui. 
Toda a Apae de Guaçuí, da minha terra. Muito 
obrigado! É muita emoção tê-los aqui.  

A Klebianne, minha esposa, está ali. 
O vereador de Rio Novo do Sul Carlinho 

Bonadiman. 

Leonardo Cintra Freitas, Pestalozzi do Rio 
Novo do Sul também, e os representantes já 
citados.  

Eu acho que nós nos esquecemos de 
alguém, mas é normal. Eu quero que se sintam 
todos, presidente de Apae, diretores,  todos os 
convidados, todos que estão na galeria nessa 
tarde de muita emoção. Uma emoção de muita 
alegria, de ver esse movimento tão bonito, tão 
bacana, tão integrador.  
 Eu quero desejar uma tarde feliz a todos. 
Hoje é um dia muito especial. Essa instituição, 
Apae, com cinquenta e quatro anos de atuação 
no estado, merecidamente é homenageada pela 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Eu me 
sinto honrado de poder ser o proponente desta 
sessão solene, que foi aprovada por 
unanimidade pelos meus pares.  
 Este 28 de agosto, dia em que 
homenageamos a Apae do Espírito Santo, 
também coincide com o último dia da 
campanha: Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla, que ocorre 
em todo o nosso país.  

Conheci a Apae por dentro também, 
estive na presidência da Associação de Guaçuí, 
entre 96 e 98. Meu desenvolvimento enquanto 

como pessoa, nem digo só como gestor, se deu 
graças a essa passagem pela querida Apae de 
Guaçuí. Vi de perto a luta dos profissionais de 
todos os setores, dos pais e acompanhantes 
no dia a dia com os nossos queridos usuários. 
Hoje, sendo representado por seus amigos 
aqui nessa homenagem.  

Essa linda história de educação com 
cuidado e carinho teve início no Espírito Santo 
em 1965, o ano que eu nasci. Nasci junto. 
Atualmente as unidades no estado oferecem 
serviço à população conseguindo atender mais 
de sete mil e quinhentas pessoas com 
deficiência intelectual e múltipla, e direta e 

indiretamente empregando mais de dois mil e 
quinhentos profissionais especializados. 
 Essa solenidade hoje é o 
reconhecimento ao trabalho de cada um, seja 
envolvido emocional ou profissionalmente 
com essa linda instituição.  

Nossa sessão solene conta com a 
tradução simultânea das intérpretes de libra. E 
eu quero agradece à Sedu pela disponibilidade. 
As intérpretes de libras: Mafalda, cedida pelo 
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setor de educação especial da Sedu através do 
Cas de Vila Velha, e Priscila, pelo Cas de Vitória. 
Que essa iniciativa seja o importante passo para 
uma inclusão social definitiva na cobertura das 
sessões ordinárias desta Casa de leis. 
 Como não comentar o desempenho dos 
atletas brasileiros paralímpicos nos Jogos 
Parapan-Americanos, que estão acontecendo 
em Lima, no Peru. Até a última atualização, hoje 
pela manhã, o Brasil liderava o quadro geral 
com muita folga. Com cinquenta e oito 
medalhas de ouro, cinquenta e três de prata e 
quarenta e oito de bronze, totalizando cento e 
cinquenta e nove medalhas. Em segundo lugar 
aparece os Estados Unidos bem abaixo da gente 
com cento e oito medalhas. E hoje ainda tem 
disputa de ouro nas modalidades de natação, 
ciclismo, tênis de mesa e tiro.  
 Isso nos ensina muito, ensina o poder 
transformador do esporte na vida das pessoas. E 
no caso desses atletas que possuem alguma 
deficiência intelectual e múltipla, mostra 
superação e força de vontade de viver.  

O Espírito Santo está sendo muito bem 
representado. Tivemos o capixaba Paulo André 
fazendo história e conquistando medalha de 
prata nos cem metros rasos. O velocista Lucas 
Mendes na segunda-feira faturou a medalha de 
ouro no atletismo e Patrícia Pereira foi 
medalhista de prata na natação nos cinquenta 
metros nado livre revezamento.  

 A TV Gazeta chegou a exibir 
reportagem mostrando a superação dessa 
nadadora, a nadadora Patrícia Pereira. Ela 
sofreu grave lesão na medula após ser baleada 
em um assalto a uma casa lotérica onde ela 
trabalhava em 2002. Superou e está agora 
colhendo os frutos de seu empenho.  

Também temos o Bruno Kiefer, 
representando o Espírito Santo na modalidade 
tiro esportivo.  

São talentos capixabas que estamos 
exportando. Desbravando o mundo do esporte 
com suas lindas histórias.  
 Eu quero colocar para vocês uma 
mensagem. Incialmente, quero também contar 
a nossa história como atuação em sete meses 
de mandato. 
 Nós propusemos aqui, e está tramitando 
nesta Casa, o Projeto de Lei n.º 695/2019, que 
obriga estabelecimentos públicos e privados do 

estado a inserirem nas placas de atendimento 
prioritário o símbolo mundial da Síndrome de 
Down; o Projeto de Lei n.º 627, que obriga a 
inserção do símbolo mundial da conscientização 
do Transtorno do Espectro Autista nas placas de 
atendimento prioritário em todo Espírito Santo; 
Projeto de Lei n.º 688, determina que as 
instituições financeiras disponibilizem aos 
consumidores com deficiência visual cartões de 
débito ou crédito com informações vertidas em 
caracteres táteis em braile; Projeto de Lei n.º 
559, também, que obriga as escolas públicas e 
privadas em todo estado a disponibilizarem 
cadeiras em locais determinados aos portadores 
de Transtorno do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade; e o projeto de lei de instalação 
de brinquedos adaptados para crianças com 
deficiência ou mobilidade reduzida em locais 
públicos específicos no estado. 
 Esses são alguns dos projetos de minha 
autoria, e os meus outros colegas deputados, 
presentes e não presentes, também têm 
projetos para que nós possamos evoluir nesse 
aspecto.  
 Para Cachoeiro de Itapemirim, também 
colocamos algumas indicações mais peculiares 
às suas necessidades. E eu destaco Cachoeiro 
porque, hoje, a Apae de Cachoeiro de 
Itapemirim - está aqui a diretora, minha amiga 
Vilma - completa cinquenta anos de vida.  

Vamos cantar os parabéns para 
Cachoeiro? 
 

  (Todos cantam os parabéns) 
 
 Muito bem! No final, não vão embora, 
porque tem um bolo de cinquenta quilos para 
todo mundo degustar em homenagem aos 
cinquenta anos da Apae de Cachoeiro de 
Itapemirim. (Palmas) 
 Meus amigos apaeanos - eu gosto de 
dizer apaexonados -, usuários e profissionais 
que atum no dia a dia, esta homenagem é uma 
forma de reconhecimento por tudo, tudo que é 
feito, apesar das dificuldades encontradas. 
 Continuaremos aqui, lutando por mais 
recursos, mais investimentos em acessibilidade, 
mobilidade, maior apoio às Apaes, Pestalozzis, a 
todos os projetos de integração. 
 Quero deixar, aqui, uma mensagem bem 
rápida, também, que eu colhi e gostei muito, de 
Renata Vilella, que diz:  
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“Deficiente” é aquele que não 
consegue modificar sua vida, 
aceitando as imposições de 
outras pessoas ou da sociedade 
em que vive, sem ter consciência 
de que é dono do seu destino.  
“Louco” é quem não procura ser 
feliz.  
“Cego” é aquele que não vê seu 
próximo morrer de frio, de fome, 
de miséria. “Surdo” é aquele que 
não tem tempo de ouvir um 
desabafo de um amigo, ou o 
apelo de um irmão.  
“Mudo” é aquele que não 
consegue falar o que sente e se 
esconde por trás da máscara da 
hipocrisia.  
“Paralítico” é quem não consegue 
andar na direção daqueles que 
precisam de sua ajuda.  
“Diabético” é aquele que não 
consegue ser doce.  
“Anão” é quem não sabe deixar o 
amor crescer.  
E “Miserável” somos todos que 
não conseguimos falar com Deus.  
 

 Finalizo, deixando aqui o meu abraço 
muito carinhoso, minha gratidão por todos que 
se locomoveram de suas cidades, muitas delas 
distantes e mesmo as mais próximas. Com 
sacrifício, eu sei que chegaram aqui. E aquelas 
que, às vezes, não conseguiram vir por falta até 
de apoio em seu município, isso pode ter 
acontecido ainda, infelizmente, por falta de 
estrutura, e nós precisamos olhar isso com 
carinho.  
 Minha gratidão a todos os servidores 
desta Casa, a todo o Cerimonial da Assembleia 
Legislativa, à equipe do meu gabinete. Quero 
citar Moisés Spadetti, homenageando a todos. 
Muito obrigado, Moisés! Muito obrigado!  

A todos que estão aqui presentes, que 
Deus os ilumine, ilumine a todos ao voltar para 
casa. Que sejam protegidos pelo grande 
arquiteto do universo, que é Deus. Um abraço, 
muito obrigado.  

Fiquem com Deus! 
 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - O deputado Luciano 

Machado franqueou a palavra aos deputados 
presentes pelo tempo de dois minutos.  

É convidado Doutor Hércules. 
Doutor Hércules declinou da palavra, 

delegado Danilo Bahiense? 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Não 

vou citar todos à Mesa, me perdoem. Mas eu 
quero parabenizar meu colega Luciano 
Machado, que em tão boa hora lembrou esse 
povo tão esquecido. Então, eu abraço o Luciano 
e abraço todos os colegas deputados, a 
primeira-dama que está ali. Primeira-dama do 
Luciano, não é a primeira-dama do estado. A 
primeira-dama do estado, naturalmente eu 
quero abraçá-la também, abraçando todas as 
mulheres, não só as que estão aqui, mas as que 
estão aí também, porque as que estão aí não 
são menos importantes do que as que estão 
aqui. Então, um abraço a todos. 

Na verdade, eu estava com um discurso 
de meia hora para falar. Mas, em respeito até a 
muita gente que vai ter que voltar para as suas 
casas, eu não vou falar nem dois minutos.  

Quero parabenizar e dizer da 
importância da inclusão. A Mafalda, cadê a 
Mafalda? Está ali. Agora tem outra companheira 
da Mafalda, fazendo sinais de Libra. É inclusão. 
O presidente prometeu que este ano vai 
contratar pessoas também para transmitir as 
sessões em sinais de Libras. É preciso.  

E nós fizemos uma representação 
também ao Tribunal de Contas, pedindo ao 
Tribunal de Contas que não aprove as contas 
dos gestores cujo prédio não tenha 
acessibilidade. É uma luta nossa. Nós estamos 
desenvolvendo. Fiz a mesma representação 
para o Ministério Público Estadual e para o 
Ministério Público Federal. É a mesma coisa. 
Precisamos de inclusão. 

Vou aproveitar este momento e pedir a 
dona Virgínia, nossa primeira-dama - nós 
estamos em uma maratona com nosso 
Vanderson, presidente da Federação das Apaes -
, para que o Governo do Estado crie a Nota 
Capixaba. Nós já temos a Nota Paulista. E o 
Governo poderá, com uma pequena 
arrecadação, transformar em muitas, para 
ajudar muitos, especialmente. Não só as Apaes, 
mas todas as entidades sem fins lucrativos. E 
nós estamos aqui. Criamos a Frente Parlamentar 
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do Terceiro Setor, que movimenta hoje cinco 
por cento do PIB brasileiro.  

Quero dar um abraço a todas as Apaes, 
mas especialmente a de Cachoeiro, da minha 
terra, Cariacica, que está ali com o pessoal de 
Cariacica, e Vila Velha. Vila Velha que está ali. As 
meninas lá de Vila Velha, presidente, onde 
estou com frequência. Um grande abraço. 

Conheço as dificuldades das Apaes e nós 
precisamos dessa nota, Virgínia. Fale com nosso 
querido governador Renato Casagrande para 
olhar isso com carinho. Nós já temos até uma 
sessão com Adilson Espindula, na Comissão de 
Assistência Social, para discutir essa questão da 
Nota Capixaba, para ajudar especialmente as 
Apaes.  

Muito obrigado. Eu acho que eu não 
gastei dois minutos. Um abraço a todos! 
Parabéns! Viva as Apaes!  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - É convidada a compor a 
Mesa de Honra a deputada Janete de Sá.  

 
(Toma assento à Mesa a referida 

autoridade)  
 
É convidado a fazer uso da palavra o 

deputado estadual Delegado Lorenzo Pazolini.  

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Boa tarde! Boa tarde a todos e 
todas! Agradecer a Deus pela nossa presença e 
pelas nossas vidas nesta tarde. Parabenizar o 
deputado Luciano Machado por esta iniciativa 
brilhante de trazer, mais uma vez, de 
oportunizar a presença de vocês aqui. Saudar os 
colegas, todas as autoridades presentes.  

A nossa palavra será breve, menos de 
um minuto e meio. É no sentido de trazer a 
emoção, a emoção que eu tenho certeza que 
cada um de nós sentiu aqui. Eu me emocionei - 
olhei para o deputado Luciano, estava ali ao seu 
lado, ao lado da primeira-dama, que saúdo 
também de maneira muito efusiva - e pude 
sentir a emoção no rosto e no coração de cada 
um de nós. E isso é o que vale nessa vida. O que 
vale na vida é transformar, é salvar, é estender a 
mão ao próximo e é isso o que nós estamos 
fazendo nesta 19ª Legislatura. Valorizar os 
capixabas de nascimento, as capixabas de 

coração, que efetivamente façam a diferença na 
vida das pessoas. E eu tenho certeza de que 
cada um de vocês que está aqui nesta tarde, 
está nas galerias, nos acompanha ao vivo pela 
TV Assembleia, faz a diferença na vida das 
pessoas. 
 Enfim, essas são as nossas breves 
palavras. Parabenizar de maneira muito sincera, 
de maneira humilde o trabalho em cada um dos 
setenta e oito municípios do estado do Espírito 
Santo, que nos honram, que nos sustentam, que 
colocam este estado de pé e que permitem 
mudar a vida dos nossos irmãos e irmãs.  

Esta é a nossa missão na terra: cuidar 
dos capixabas, cuidar dos brasileiros e fazer a 
diferença na vida das pessoas. 
 Muito obrigado, um grande abraço, 
fiquem com Deus. 
 Parabéns! 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Mais um deputado a fazer 
uso da palavra?  

Deputado Torino Marques.  

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Boa 

noite. (Pausa) 
Boa noite! (Pausa) 
Ninguém deu, né? Agora vamos ver se 

dá: Boa tarde!  
Aê! Queria tirar um boa-tarde mais forte. 
Eu quero agradecer a presença da 

primeira dama do estado do Espírito Santo, um 
estado que tenho um amor incondicional, assim 
como as pessoas que estão aqui presentes. 

Dona Virgínia, muito obrigado pela 
presença aqui, representando o governador 
Renato Casagrande. 

Obrigado, Luciano Machado, por este 
trabalho excepcional como deputado. Nós 
temos hoje aqui trinta deputados nesta Casa de 
Leis que estão muito interessados na mudança 
para um novo Brasil. Um novo momento de 
respeitar as famílias, respeitar as diferenças, 
sem nunca deixar essas pessoas que o mundo 
diz diferentes, que elas se sintam diferentes de 
nós. 

Eu quero parabenizar as Apaes, quero 
parabenizar o Luciano, da Apae da Serra, que é 
uma pessoa que eu tenho uma grande estima 
porque todo ano eu vou lá na Apae, na festa 
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junina da Apae e tento ajudar da melhor forma 
possível a Apae. Eval Galazi, nem sei se ele está 
por aqui, lá de Colatina, da Apae de Colatina, e 
todas as Apaes do Espírito Santo e do Brasil. 

Eu acho que a gente tem que se 
sensibilizar com as pessoas, ter carinho e 
respeito para quem tem deficiência e para 
quem não tem deficiência. Eu criei uma frente 
parlamentar que foi aprovada pelos colegas 
desta Casa de Leis, do TEA, Transtorno do 
Espectro Autista, e a gente vai dar uma atenção 
muito grande também às pessoas que têm o 
transtorno.  

A Adriana Bôas, que é uma companheira, 
assumiu o PSL Acessibilidade, né, Adriana? Um 
prazer muito grande. Queria uma salva de 
palmas, de preferência, para a Adriana Bôas, 
que tem um filho que é autista, e abraça muito 
bem esta causa também. 

Eu quero desejar muito amor no coração 
de vocês. Que vocês sejam cercados de pessoas 
boas. Que todos os dias o mal se afaste de todos 
nós e que essas crianças... Ô Paula, me fez 
chorar, Paula! Você me fez chorar com as suas 
palavras e isso não é mentira, é verdade, de 
coração. Parabéns pelas palavras. 

E olha, gente, estou muito emocionado 
de estar aqui. Parabéns mais uma vez, Luciano 
Machado, que a paz de Deus esteja no coração e 
que vocês continuem tendo carinho uns pelos 
outros. 

Obrigado. 
 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - É convidado a fazer uso da 
palavra o deputado estadual Marcos Garcia. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Boa tarde 

a todos. 
Quero cumprimentar o nosso deputado 

estadual Luciano Machado e parabenizá-lo pela 
iniciativa de estar aqui homenageando vocês da 
Apae. 

Quero cumprimentar a nossa primeira 
dama, dona Virgínia, e na pessoa da nossa 
primeira dama eu quero estender aqui os meus 
cumprimentos a todas as pessoas aqui 
presentes.  

Também quero cumprimentar aqui a 
Dilcéa Marvila, uma guerreira, faz uma história, 
faz um trabalho muito lindo na Apae de 

Marataízes. E na pessoa da Marvila, da Dilcéa, 
eu estendo aqui os meus cumprimentos a todas 
as mulheres presentes. Cumprimento o senhor 
Rodolpho Dalla Bernardina, Apae Brasil; 
cumprimento o senhor Vanderson Roberto 
Gaburro, presidente da Federação das Apaes do 
Estado; cumprimento aqui a Maria do Amparo, 
presidente da Apae de Marataízes, que se 
encontra presente.  

E dizer para vocês que para mim é 
motivo de muito orgulho estar aqui neste 
momento, participando desta sessão solene, 
muito feliz por ver essa homenagem tão sincera 
e valiosa do nosso valioso deputado estadual 
Luciano Machado, por quem tenho muito 
respeito. Luciano Machado compõe comigo. Nós 
somos do mesmo partido, o PV, do qual sou 
líder, mas ele é nosso primeiro presidente da 
bancada aqui. Parabéns, Luciano.  
 Dizer para vocês que o que o trouxe 
vocês até aqui foi a determinação. O que faz 
vocês tocarem esse projeto é o amor que vocês 
têm por essas Apaes, pela iniciativa e também 
pela dedicação de cada um de vocês. E que 
amor, dedicação e fé nunca faltem na vida de 
cada um de vocês. Dizer para vocês que este 
momento é muito lindo. Uma homenagem 
muito justa. Pessoas, famílias se colocando à 
disposição para transformar a vida de outras 
pessoas e de outras famílias. Isso é muito lindo. 
Isso é muito valioso. Isso é coisa de Deus. Então 
fica aqui a minha homenagem, meu carinho a 
todos vocês. Vocês podem contar com este 
deputado estadual aqui, Marcos Garcia.  
 Boa tarde a todos! 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Também pelo tempo de 
dois minutos, é convidada a fazer uso da palavra 
a deputada Raquel Lessa.  
 
 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Três 
horas e quarenta e dois minutos.  
 
 A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - Boa 
tarde a todos e a todas! Eu quero aqui saudar o 
nosso amigo deputado Luciano Machado, que é 
o proponente desta sessão tão linda, tão 
organizada. Está linda e organizada. Luciano, 
parabéns por esta sessão solene. Saudar a nossa 
primeira-dama, dona Virgínia Casagrande. Seja 
bem-vinda, dona Virgínia. Saudar todos vocês.  
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 Estou feliz de estar aqui, muito feliz 
porque a Apae faz parte da minha vida. Eu sou 
vizinha da Apae. Nós estamos aqui com a 
diretora Sandra Simonassi. Eu moro pertinho da 
Apae, nós somos vizinhas e eu participo da Apae 
de São Gabriel da Palha. Eu sou tia de uma 
criança com síndrome de Down e autista. Então 
eu sei e a nossa família, Natália, a gente tem um 
amor muito grande por essa pessoa tão especial 
na nossa vida. Dizer a vocês que eu sei também, 
não como deputada só, mas como pessoa, como 
vizinha e como amiga da Apae, eu sei das 
dificuldades que vocês enfrentam, sei da luta 
que vocês enfrentam e sempre dentro do meu 
mandato de deputada, eu tenho ajudado 
algumas Apaes com emenda parlamentar. E sei 
como vocês são gratos quando vocês recebem 
essas emendas.  

Então eu quero parabenizar vocês todos 
pelo trabalho, por terem tanto amor, tanta 
dedicação, tanta paciência e tanta sabedoria 
que vocês têm. Que Deus possa continuar 
abençoando vocês. Eu estou à disposição. Como 
eu disse, sou amiga e participo das Apaes e 
estou sempre pronta a estar junto com vocês. 
Podem contar comigo. Parabéns a todos e que 
Deus possa continuar abençoando vocês.  
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - É convidado a fazer uso da 
palavra o deputado Delegado Danilo Bahiense.  
  
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Boa tarde a todos! Gostaria de saudar 
todos os presentes, senhoras, senhores, 
funcionários da Casa, telespectadores da TV 
Assembleia. Saudar aqui o nosso proponente e 
parabenizá-lo pela iniciativa, na pessoa de quem 
eu saúdo os demais componentes da Mesa! 
Saudar a primeira-dama! É um prazer muito 
grande tê-la aqui conosco, na pessoa de quem 
eu saúdo todas as senhoras! 

Eu gostaria de te parabenizar, Luciano, 
pela sua iniciativa, porque a Apae é 
transformadora de vidas. A Bíblia diz: Como 
quereis que os outros vos façam, da mesma 
maneira fazei vós a eles. Isso é um ensinamento 
bíblico. Eu até trouxe um outrozinho anotado 
aqui - o senhor sabe que eu falo sempre aqui 
sem ler - mas em II Coríntios, dentro do livro do 
II Coríntios do Livro Sagrado, tem um 
questionamento, mas tem resposta. O 

questionamento é: Em que somos especiais? 
Porque todos nós somos especiais. Nós somos 
seres únicos, não existem dois iguais, nem os 
univitelinos. Mas tem a resposta também, no 
mesmo versículo: Somos especiais porque fomos 
ungidos por Deus. Então, nós somos especiais 
porque fomos ungidos por Deus. 

Eu gostaria de parabenizar todos! Dizer 
que nós temos um orgulho muito grande e um 
prazer imenso em recebê-los nesta Casa, e 
colocar também o nosso gabinete à disposição 
de todos! E convidá-los também para a 
audiência pública, proposta inclusive, também, 
pelo nosso deputado Luciano Machado. No dia 
11 agora, estaremos em Guaçuí, na Câmara 
Municipal, às 18h30, com a Comissão de 
Segurança. 

Muito obrigado! E que Deus continue 
nos abençoando! (Palmas!) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Registramos e 
agradecemos as presenças do vereador 
Andrezinho, de Marataízes, e do representante 
da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, 
professor Júnior Bola. 

Convidada a fazer uso da palavra a 
deputada estadual Janete de Sá. (Palmas!) 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Boa tarde 
a todos e a todas! Meu carinho especial aos 
alunos, aos pais, aos profissionais, mas em 
especial aos voluntários, porque o voluntariado 
tem sido muito importante nessa tarefa muito 
grandiosa que a Apae desenvolve em todo o 
Espírito Santo e no país! Meus cumprimentos e 
minha gratidão ao deputado Luciano Machado, 
que teve a brilhante iniciativa de fazer esta 
solenidade e nos convidou, e por isso que nós 
estamos aqui, Luciano, pela importância das 
Apaes, do trabalho feito pelas Apaes. 

O nosso carinho à nossa querida 
primeira-dama, Virgínia, uma mulher sensível, 
da área de Saúde, sensível à causa e que 
brilhantemente nos representa, representa a 
mulher de nosso estado. Obrigada, Virgínia, por 
ter tirado esse tempo na sua agenda para estar 
aqui conosco! 

Quero também agradecer a uma pessoa 
importante, que já foi deputada nesta Casa, mas 
importante nesse trabalho, que é a ex-deputada 
Luzia, que está aqui também. Largou tudo e veio 

Identificador: 330038003200340031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



58 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 04 de setembro de 2019 

aqui. Obrigada, Luzia! Um aplauso para a Luzia! 
Ela também tem sido grandiosa nessa tarefa 
junto às Apaes. (Palmas!) 

E quero dizer para vocês que a Apae não 

precisa de caridade, não precisa de pena. A 
Apae, os apaeanos, a família, precisa de 
oportunidades, precisa de se fortalecer, 
precisa desse carinho, mas precisam, esses 
alunos, da inclusão na prática, deputada Luzia, 
deputado Luciano, na prática, e uma inclusão 
adequada! Não é qualquer inclusão, uma 
inclusão adequada! Não adianta colocá-los lá 
na escola e não ter profissionais adequados 
para fazer o acompanhamento. O apaeano, o 
aluno, precisa disso.  

A gente viu aqui a inocência, eles são 
felizes na realidade de cada um, e nós 
precisamos também compartilhar dessa 
felicidade, e não fazer disso um problema, mas 
nos irmanarmos no sentido de fortalecer essa 
instituição por todo o Espírito Santo. Eu tenho 
procurado, todos os anos, dos recursos que são 
destinados aos deputados, estar passando um 
pouquinho para cada Apae. Não dá para fazer 
para todas ao mesmo tempo, mas uma hora é 
para Cariacica, outra hora é para Vila Velha, 
outra hora é para a Serra, outra hora é para 
Piúma, outra hora é para Guarapari, outra hora 
é para Cachoeiro, e assim vai. Cada vez é um 
pouquinho para cada um, porque se não 
fizermos isso e não drenarmos recursos do 
Orçamento para ajudar as Apaes, fica difícil o 
trabalho, apenas voluntário, que é 
importantíssimo, que é determinante, mas 
também, que precisa dessa atenção nossa, 
dessa atenção de Estado, dessa parceria 
frutuosa para que esses alunos possam ter 
oportunidades, possam, de fato, ter inclusão, 
ter os seus direitos garantidos.  

E quero finalizar dizendo que fiz, em 
2003, nesta Casa, uma legislação e, felizmente, 
com a coragem do novo presidente Erick Musso, 
vai entrar em vigor ainda este ano, que é a 
linguagem de sinais. Como a Assembleia 
Legislativa - e tem uma lei que é de minha 
autoria - tem uma legislação da linguagem de 
sinais e nós transmitimos tudo que se passa aqui 
dentro para a sociedade, e aqueles que têm 
essa deficiência, de não poder nos ouvir, eles 
não conseguem saber o que está acontecendo! 
E, neste ano, no final do ano, ainda já foi nos 

dito que vai ser colocada nesta Assembleia a 
linguagem de sinais, oportunizando profissionais 
a fazerem essa transmissão junto conosco e que 
mais brasileiros, que mais capixabas, nesse caso, 
possam estar acompanhando os trabalhos, 
estarem cobrando desta Casa as questões que 
são do seu interesse.  

Então, gente, vim aqui apenas para 
poder estar agradecendo a vocês, agradecendo 
a todos vocês por esse trabalho grandioso. Eu, 
que sou uma solidária da Apae, e que já fui 
ajudada por ela, pela Apae de Vila Velha, hoje 
tenho a grata satisfação de estar 
homenageando nesta solenidade.  

Um beijo em todas e em todos vocês, e 
que Deus permaneça iluminando e protegendo 
esses abnegados que fazem parte da família 
apaeana. (Palmas) 

  
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Também registramos e 
agradecemos a presença do vereador Cimá 
Fubá, do município de Marilândia.  

É convidado a fazer uso da palavra a 
primeira-dama do estado do Espírito Santo, 
Maria Virgínia Fernandes Moça Casagrande.  

 

A SR.ª MARIA VIRGÍNIA FERNANDES 
MOÇA CASAGRANDE - Boa tarde a todas as 
pessoas, principalmente aos alunos, crianças, 
adolescentes, alguns adultos já na Apae. É uma 
longa trajetória. 

Queria cumprimentar o Luciano, 
agradecer o convite e, também, os deputados, 
em nome dele, e só falar de gratidão.  

No curso da minha história odontológica 
pude atender na Apae de Castelo, alguns já 
eram adultos naquela época, mas eles são ricos 
nisto: em paciência, tolerância, amor. Então, 
dedico minha comenda a todos vocês, aos pais e 
aos alunos. A Paulinha, acho que já falou por 
todo mundo aqui. Muito obrigada. (Palmas) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - É convidada a fazer uso da 
palavra a ex-deputada estadual e ex-presidente 
desta Casa de Leis, Luzia Toledo.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Guardaram meu 

banquinho. Estão aguardando uma pessoa 
menor do que eu, com certeza. Então, olhem, o 
banquinho está aqui!  
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Quero dar desejar uma boa tarde a todos 
vocês, com um carinho imenso. Quero 
agradecer, em primeiro lugar, a Deus a 
oportunidade de estar aqui, nesta Casa do povo.  
Hoje eu pensava: como esta Casa, hoje, está 
cheia de energia boa, está cheia de amor, está 
cheia de respeito ao próximo. Esta Casa precisa 
respirar isso. Eu dizia isso sempre. Nos meus 
quatro mandatos seguidos que tive aqui, 
sempre falei a mesma coisa: sou amiga das 
Apaes. Todas. Não é, Vanderson? 

E eu quero dizer ao nosso proponente, 
deputado Luciano Machado, que a sua inciativa 
de fazer essa solenidade que vem do coração, 
que vem da alma. Não se pode fazer isso que 
está aqui se não colocar o amor a Deus, a alma 
da gente e o amor que nós temos dentro da 
gente. 
 Então, quero lhe parabenizar. 
Parabenizar a essa Mesa maravilhosa que está 
composta. Não vou falar nome porque senão 
não posso nem deixar aqui a minha mensagem. 
Mas quero cumprimentar também a Klebianne, 
que veio lá de Guaçuí, junto com a nossa 
primeira-dama, Virgínia. Tenho encontrado 
Virgínia em muitos lugares. E quero dizer com a 
experiência que tenho, com a minha 
simplicidade, com a minha forma de fazer as 
coisas, quero dizer, primeira-dama, que a sua 
presença faz uma diferença enorme, a sua 
presença nem precisaria falar aqui. O fato de ela 
estar à Mesa, dela estar homenageando aqui os 
Apaeanos, já valeu a pena a vinda dela aqui.  

Agradecer aos meus ex-colegas pelo 
carinho, a começar pelo Luciano Machado, que 
não foi meu colega, mas estivemos juntos 
durante toda a nossa jornada.  

Agradecer ao Moisés. Não sei onde que 
está o Moisés, mas eu peço uma salva de 
palmas para o Moisés, que é assessor do nosso 
Luciano Machado. Se não fosse a persistência 
dele, seguramente eu não estaria aqui, mas ele 
ligou para mim com um carinho, com uma 
atenção: Mas, a senhora vai? Falei: olha, eu 
tenho uma reunião no asilo. Não, mas dá tempo. 
Qual é o horário da reunião da senhora no Asilo 
dos Velhos? Falei: 16h. Dá tempo. Faltam três 
minutos. Então, quero dizer que essa vontade 
de fazer melhor, isso faz uma diferença enorme.  

Então, quero agradecer a todos que 
falaram aqui o meu nome. Eu vou agradecer em 

nome da deputada Janete de Sá. Dizer que é 
muito bom voltar a esta Casa. É muito bom dizer 
a vocês que vocês fazem a diferença na 
sociedade do nosso estado, do nosso país. É 
muito bom. Eu sempre estive ao lado da Apae, 
de todas as Apaes e das Pestalozzis.  

E quero deixar aqui uma mensagem para 
os deputados que estão à Mesa, deputado 
Marcos. Quero deixar aqui uma mensagem que 
é muito importante, deputado Hércules. O 
dinheiro que os empresários ganham, aqueles 
que às vezes vão retornar o seu Imposto de 
Renda para a União, façam isso para as Apaes. É 
fácil. Procura o contador para perguntar como é 
que passa esse fundo. Eu passei o tempo todo. 
Como eu não tenho marido, não tenho filhos, 
sempre passei para uma Apae, para uma 
Pestalozzi, para o Asilo dos Velhos de Vitória. 
Este ano, ainda repasso para o Asilo dos Velhos 
de Vitória e para os outros asilos. Então, quero 
dizer para vocês, se quiser, deputado Luciano, 
estou me colocando à disposição não só de V. 
Ex.ª, mas de todos os deputados e deputadas 
aqui à Mesa, deputada Raquel Lessa, para dizer 
que esse fundo, os empresários não sabem que 
ele não tira do dinheiro dele. Ele tira do próprio 
Imposto de Renda dele. E os contadores... 
Precisamos fazer uma audiência pública aqui na 
Assembleia deputado Luciano, para que, 
realmente, as pessoas saibam como retornar 
esse dinheiro para as nossas instituições.  
 Termino, agradecendo mais uma vez a 
Deus, agradecendo a oportunidade de falar aqui 
e a oportunidade de dizer que vocês fazem a 
diferença na sociedade com esse amor todo. 
Não só os pais, mas os filhos que estão aqui. E 
aí, Paula, quero dizer a você e ao Carlinhos que 
está do seu lado - homenageei sempre vocês 
aqui - dizer a vocês, em nome de todos os filhos 
que passaram e passam pelas Apaes e pelas 
Pestalozzis, dizer o quanto é importante nós 
estarmos juntos numa tarde como esta.  

Parabéns, deputado Luciano; parabéns a 
todos que vieram aqui. E que Deus, realmente, 
continue nos abençoando porque é isso que nós 
precisamos: nos abraçar. Permita-me, deputado 
Luciano? Gente, eu sei que dá uma mexida, mas 
é tão importante a energia de um passar para o 
outro. Vamos levantar e vamos dar um abraço 
em cada um que está ao lado de vocês? Muito 
obrigada! Um beijo! E eu vou dar o meu abraço. 
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 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - É convidado a fazer uso da 
palavra o presidente da Federação das Apaes do 
Espírito Santo, Vanderson Roberto Pedruzzi 
Gaburro. 
 
 O SR. VANDERSON ROBERTO PEDRUZZI 
GABURRO - Bem que a Luzia poderia ter 
deixado o banquinho aqui. Boa tarde a todos! 
Eu gostaria, inicialmente, de saudar e 
cumprimentar o deputado Luciano Machado, 
proponente desta importante sessão solene, 
pelo carinho e por colocar em pauta, deputado, 
a causa da pessoa com deficiência intelectual e 
múltipla, através do reconhecimento do 
trabalho das Apaes do estado. 
 Queria saudar e cumprimentar também 
os demais deputados, Doutor Hércules, 
deputado Torino Marques, que aqui esteve 
presente, deputado Marcos Garcia, deputada 
Raquel Lessa, deputado Lorenzo Pazolini, que 
também esteve presente, deputado Danilo, que 
também esteve presente e deputada Janete, e a 
nossa querida ex-deputada Luzia Toledo, pelo 
carinho. 
 Quero saudar a primeira-dama Virgínia, 
agradecer a presença; saudar, com muito 
carinho, os nossos autodefensores, o Carlinhos, 
Carlos Alberto Shaffel, e a Paula Nascimento, 
que estão aqui hoje representando todos os 
usuários, todas as pessoas com deficiência 
atendidas pelas Apaes; quero saudar o 
Rodolpho, ex-presidente da Federação das 
Apaes, representando a Federação Nacional das 
Apaes, Rodolpho é coordenador de Família, em 
nome de quem eu quero cumprimentar todos 
os demais integrantes da Mesa. 
 Quero também cumprimentar 
carinhosamente todas as Apaes presentes, 
todos os presidentes de Apaes que aqui estão, 
todos os técnicos, todos os colaboradores, os 
apoiadores, em especial, em nome da Apae de 
Cachoeiro de Itapemirim, que completa hoje 
cinquenta anos de trabalho e de luta pela causa. 
 Quero cumprimentar também todos os 
profissionais, técnicos da Federação das Apaes e 
também, de forma geral, todos os voluntários, 
lembrando que hoje, deputado, é uma data 
especial, hoje é o Dia do Voluntariado. O 
voluntariado é fundamental para o movimento 
social, como as Apaes. Enfim, saudar todos. 

 Hoje é um momento muito importante 
para o Movimento Apaeano no estado. Gostaria 
de agradecer e parabenizar pela realização 
dessa importante sessão solene e pela indicação 
para receber tão honrosa homenagem. 
 Ao longo desses mais de vinte e cinco 
anos, a Federação das Apaes tem marcado o seu 
trabalho na articulação e organização das ações 
desenvolvidas pelas Apaes, ampliando a oferta 
de serviços de qualidade, a construção de 
parcerias visando o desenvolvimento de 
políticas públicas e a defesa e garantia de 
direitos. Tudo isso voltado para um foco: a 
qualidade de vida da pessoa com deficiência 
intelectual e múltipla. 
 É um trabalho contínuo e encorajado 
cotidianamente pelas histórias de vida de mais 
de sete mil e quinhentas pessoas, que 
delegaram a nós a honrosa e a responsável 
missão de representá-los enquanto instituição, 
de defender e de fazer valer seus direitos e 
espaços, nos direcionando para lutarmos por 
uma sociedade cada vez mais justa, humana e 
necessária. 
 Todas as vitórias alcançadas não são 
fruto de uma pessoa ou de uma instituição. 
Personificar e individualizar qualquer avanço é 
um erro egoísta e desqualifica a principal 
protagonista dessa história, que são as pessoas 
com deficiência e suas famílias. 
 Esse caminho de mais de cinquenta anos 
de atuação das Apaes do estado é construído a 
várias mãos com vitórias, conquistas e quebra 
de paradigmas a cada tempo em um ciclo 
contínuo de esforços e lutas. 

Ninguém é tão importante quanto a 
causa que defendemos. A roda dessa história 
está em nossas mãos hoje e a responsabilidade 
é grande.  

É o nosso dever continuar lutando para 
garantir os apoios e as políticas públicas 
necessárias para as pessoas com deficiência. 
Não podemos permitir qualquer ameaça ou 
retrocesso, sobretudo num contexto social tão 
complexo como o que vivemos hoje. Por isso, 
deputado, nada melhor do que realizar esta 
sessão durante a Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e Múltipla. 
Momento que marca e simboliza um espaço de 
conscientização para a defesa e garantia de 
direitos. O tema deste ano é Família e Pessoa 
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com Deficiência: Protagonistas na 
Implementação de Políticas Públicas, colocando 
as famílias no centro dessa discussão.  

Assim, estar nesta Casa de Leis, hoje, 
para nós, é um momento de muito simbolismo. 
Neste dia histórico, em que a Federação das 
Apaes e todo o Movimento Apaeano do estado 
recebem este importante reconhecimento, nós 
reverenciamos as famílias e as pessoas com 
deficiência do estado do Espírito Santo, sem as 
quais não existiria instituição, propósito ou 
causa a lutar.  

Passos importantes foram dados no 
sentido da autonomia e do espaço de direito 
para as pessoas com deficiência intelectual, mas 
outras e novas barreiras se impõem a cada 
conquista. A luta é constante porque o desejo 
de ofertar o melhor e do mais amplo conceito 
de dignidade é o que nos move e o que nos 
carrega. Vamos superar definitivamente os 
preconceitos e as barreiras quando rompermos 
o olhar para a deficiência e conseguirmos 
enxergar a pessoa. E essa pessoa tem nome e 
tem uma vida.  

Portanto, em nome da Federação das 
Apaes, de todas as Apaes do estado, das 
pessoas com deficiência intelectual e múltipla e 
suas famílias, mais uma vez agradecemos a 
realização desta importante sessão solene e as 
diversas indicações de homenagem que aqui 
serão feitas.  

Muito obrigado e um forte abraço. 
(Palmas) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Encerrando a fase de 
pronunciamentos, é convidado a fazer uso da 
palavra o neurologista infantil doutor Thiago 
Gusmão. 

 
O SR. THIAGO GUSMÃO - Boa tarde! 

Obrigado mais uma vez pelo convite, deputado 
Luciano Machado e todos os outros deputados.  

Venho representar a parte mais 
emocional do corpo clínico médico, 
neurologista, psiquiatra e não médico, então 
terapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, 
terapeutas ocupacionais, que lidam diariamente 
e elevam o nível do atendimento da criança com 
deficiência no estado do Espírito Santo.  

Deixo uma pergunta para vocês: O que 
seriam dos municípios, do estado e do Brasil, se 
não fossem as Apaes e Pestalozzis? Onde essas 
crianças iriam ser atendidas? (Palmas) 

Eu tenho orgulho de fazer parte da maior 
Apae do estado, a Apae de Cariacica, fechando 
mais de dez anos, quase, vestindo a camisa. Sou 
um apaeano. Brigo e luto por um atendimento 
de qualidade, onde eu consigo fazer no 
atendimento particular e na Apae o mesmo 
atendimento, com a mesma qualidade nos meus 
atendimentos.  

É difícil, eu preciso de verba, eu preciso 
de material. Deixo aqui essa importante 
contribuição de alertar as autoridades que 
possam ter essa responsabilidade de ver as Apes 
como um centro de referência de cada 
município. É importante a gente elevar o nível 
das Apaes porque a gente não sabe onde 
encaminhar o paciente para a psiquiatria, para a 
neurologia, terapia ocupacional, enfim. 

Não posso deixar de falar de deficiência 
múltipla e deficiência intelectual sem falar do 
Transtorno do Espectro Autista. Hoje o autista 
ganha uma proporção mundial de importância, 
onde a gente chega a uma prevalência de quase 
dois milhões de autistas no Brasil e mais ou  
menos cem milhões ou cento e vinte milhões de 
autistas no mundo. Então, praticamente, 
metade da população do Brasil, no mundo, está 
dentro do espectro autista. O autista, hoje, 
representa praticamente, se eu juntar todos os 
casos de síndrome de Down, de câncer na 
infância, de HIV na infância, de todas as outras, 
diabetes na infância, o autista supera em trinta 
por cento o nível de todas essas crianças juntas.  

Então, a importância do espectro autista 
como deficiência ou não, até porque tem autista 
que tem um nível intelectual alto. Não é? Maior 
do que o nosso. E a gente sabe da 
responsabilidade das Apaes em absorver essas 
crianças e dar um atendimento de qualidade. 
 Sinto-me muito honrado e grato pelo 
convite do deputado Luciano de representar o 
corpo clínico que lida semanalmente, 
diariamente com os atendimentos. Alertar que 
as Apaes obviamente que estão lotadas, mas a 
importância do meio político de fazer laços para 
aumentar essa qualidade dos atendimentos com 
mais recursos para as Apaes é importante. Nós, 
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da Apae Cariacica, a gente luta diariamente por 
um atendimento mais justo, mais igualitário. 

Falo que o mundo que quer ser evoluído 
é um mundo que precisa ser de inclusão. As 
maiores potências desenvolvidas são de 
inclusão. Se eu faço uma calçada inclusiva, não é 
para passar cem pessoas dito típicas, é para 
passar um ou dois cadeirantes. Então, o mundo 
precisa ser de inclusão.  

Então, deixo esse apelo. Obrigado mais 
uma vez pelo convite, deputado Luciano. E, para 
mim, é um prazer representar as Apaes, eu visto 
a camisa da Apae, e parabéns para todas as 
Apaes. Um abraço. (Palmas)  
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, o senhor 
deputado proponente, Luciano Machado, dará 
início à entrega da Comenda Domingos Martins.  

A homenageada é a primeira-dama 
Maria Virgínia Fernandes Moça Casagrande. 
(Pausa) (Palmas)  
 Natural de Vitória, casada com o 
governador José Renato Casagrande. Formada 
em Odontologia, tem pós-graduação em Saúde 
Pública. Em 2013, tornou-se madrinha da Turma 
do Bem, organização de dentistas voluntários, 
visando ao primeiro emprego de jovens de 
dezessete anos. 
 A Comenda Domingos Martins é a mais 
alta honraria da Assembleia Legislativa a ser 
concedidas a personalidades e instituições que 
tenham prestado serviços relevantes à 
sociedade espírito-santense. Nascido em 
Marataízes, Domingos José Martins foi um 
comerciante e importante ativista político 
brasileiro. Considerado herói capixaba, foi líder 
e mártir da Revolução Pernambucana, lutando 
em prol da independência do Brasil.  
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
 A partir de agora, o senhor deputado 
Luciano Machado dará início à entrega da 
Comenda Ewerton Montenegro aos 
homenageados. Primeiro homenageado, 
Vanderson Roberto Pedruzzi Gaburro. (Pausa)  
 Vanderson é presidente da Federação 
das Apaes do Espírito Santo. (Palmas) É 
sociólogo com mestrado em História Política das 

Relações Sociais e especialista em Apoio em 
Saúde e Auditoria em Saúde. Foi secretário 
municipal de Saúde em Vargem Alta e atua no 
Movimento Apaiano há mais de dezoito anos.  
 A Medalha Ewerton Montenegro é uma 
honraria concedida a pessoas ou instituições 
com reconhecidos trabalhos voltados à área dos 
Direitos Humanos no estado. Ewerton foi 
advogado e jornalista. Advogado também da 
Arquidiocese de Vitória.  

 
(Procede-se à entrega da 
medalha) 

 
 Próximo homenageado, Luiz Carlos 
Fedeszem, presidente da Federação das 
Pestalozzis do estado, neste ato representado 
por Wemilly Ribeiro. (Pausa) 
 O senhor deputado Luciano Machado, 
com o auxílio dos deputados Doutor Hércules, 
Marcos Garcia e das deputadas Raquel Lessa e 
Janete de Sá, dará início à entrega de placas aos 
homenageados. 
 O primeiro homenageado é José Turosi, 
presidente da Federação das Apaes Brasil, 
representado por Rodolpho Luiz Dalla 
Bernardina. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 
 Próxima homenagem a Maria Luiza 
Dadalto. (Pausa)  
 Presidente da Apae de Vitória e 
coordenadora de educação da Federação das 
Apaes do Espírito Santo, mais conhecida como 
Maísa Dadalto, é uma das fundadoras do 
Movimento Apaeano no estado. Também 
contribuiu para a fundação da Federação das 
Apaes no Espírito Santo. 
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

A partir de agora, o senhor deputado 
Luciano Machado fará a entrega de certificados 
aos homenageados. 

Começando pela Apae de Vila Velha. É 
uma indicação da deputada Janete de Sá.  

A representante é a presidente Maria 
das Graças Vimercati. (Pausa) 

A Apae de Vila Velha foi criada em 2003. 
Ao longo dos anos vem se estruturando para 
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ampliar e melhorar os serviços prestados às 
pessoas com deficiência no município. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

  

 Apae de Cariacica.  
 Indicada pelo deputado Capitão 
Assumção, neste ato representado pelo diretor 
de segurança da Assembleia, Sérgio Assis. 

Representante, presidente Arildo 
Rodrigues Rocha. (Pausa) 

A Apae de Cariacica foi fundada em 
1987, com a missão de garantir qualidade de 
vida às pessoas com deficiência intelectual e 
múltipla, atendendo cerca de oitocentas 
pessoas entre crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Apae de Castelo. 
Indicação do deputado Coronel 

Alexandre Quintino, representado pela sua 
assessora, Acedina Souza.  

Representante da Apae de Castelo, 
diretora administrativa Marta Cristina da Silva 
Vinco. (Pausa) 

A Apae de Castelo foi fundada em 1973, 
e surgiu do empenho de quatro professores da 
rede estadual de ensino: Iole Zanúncio 
Malheiros, Ignês Campos Dell, Maria Helena 
Campos Dell’orto e Cecília Gazola. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Próxima homenagem à Apae de Colatina. 
Indicação do deputado Renzo Vasconcelos. 

Os representantes da Apae de Colatina 
são dois: João Helder e Túlio Medeiros; e 
representando o deputado, a assessora Tatiana 
Prates. (Pausa)  

A Apae de Colatina foi fundada em 1971, 
e hoje é referência no atendimento 
especializado às pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla. Atende mais de mil e 
quinhentos usuários e possui cento e catorze 
sócios. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

Próxima homenagem para a Apae de 
Marataízes. Indicação do deputado Marcos 
Garcia. Representante: diretora Dilcéa Marvila 
de Oliveira. (Pausa) 

A Apae de Marataízes foi fundada em 
2001. A entidade atende a cento e cinquenta 
usuários, oferecendo serviços de educação, 
saúde, assistência social e jurídico. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
A Apae de Marataízes fará a entrega de 

duas placas, uma para o deputado Marcos 
Garcia e outra para o deputado Luciano 
Machado. Prêmio Amigo Especial, um 
certificado e uma placa bonita! Paula, 
autodefensora. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega das placas 
e dos certificados) 

 

Próxima homenagem, Apae de Vitória. 
Indicação do deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, neste ato representado pela assessora 
Lays Moraes. Representante: a presidente Maria 
Luiza Dadalto. (Pausa)  

A Apae de Vitória tem cinquenta e três 
anos de funcionamento. A instituição alcançou 
muitos avanços tanto na melhoria de sua 
estrutura física quanto na ampliação dos 
serviços prestados. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

A partir de agora, o deputado Luciano 
Machado fará a entrega de certificados aos seus 
homenageados.  

Apae de Afonso Cláudio. Representante: 
presidente Margareth Zorzal Fafá. (Pausa) 

A Apae de Afonso Cláudio foi  fundada 
em 1978, iniciou suas atividades somente em 
1992. Ao longo desses anos, a instituição 
ampliou os atendimentos às pessoas com 
deficiência intelectual e múltipla. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Apae de Baixo Guandu. Representante: 
diretora administrativa Reny Maria Morozesky. 
(Pausa) 
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A Apae de Baixo Guandu foi fundada em 
1984. Sua criação foi fruto de uma iniciativa da 
sociedade civil organizada, atendendo pessoas 
com deficiência intelectual e múltipla, de três a 
sessenta anos. Atualmente, atende mais de 
cento e quarenta usuários em sua sede.  

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Apae de Barra de São Francisco, 
representada pelo presidente Demerci 
Galimberti. (Pausa) 
  A associação foi fundada em 1978, pela 
Loja Maçônica 14 de julho e o Lions Clube de 
Barra de São Francisco. A Apae possui um 
quadro com noventa e oito associados e uma 
equipe técnica para atendimento especializado 
a duzentas e trinta  e nove pessoas. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Apae de Cachoeiro de Itapemirim. 

Representante: presidente Wilma Campos da 
Silva. (Pausa) 

A Apae de Cachoeiro de Itapemirim foi 
fundada em 28 de agosto de 1969. O trabalho 
começou voluntariamente em uma sala 
improvisada na casa da senhora Marinete 
Teixeira Alves. 

E, hoje, 28 de agosto, a Apae de 
Cachoeiro de Itapemirim está completando 
cinquenta  anos. Para comemorar, será exibido 
um vídeo de um minuto.  

  

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Todos são convidados para cantar 
parabéns para a Apae de Cachoeiro. (Pausa) 
 

  (Todos cantam parabéns) 
 

 Vamos pular a exibição do vídeo. Deu 
defeito.  

Convidada agora, uma indicação do 
presidente desta Casa de Leis, Erick Musso, a 
Apae de Aracruz. Representante, presidente 
Elizerino Giacomin. (Palmas) 
 Deputado Erick Musso está representado 
por Joel Rangel, secretário de Gestão de 
Pessoas, da Assembleia. 

 A Apae de Aracruz foi fundada em 1990 
e iniciou seu trabalho com trinta e três usuários, 
atendendo nas dependências da 1.ª Igreja 
Presbiteriana. Atualmente, a Apae de Aracruz 
atende duzentos e dez usuários.   
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Tem aqui um agradecimento ao doutor 
Catito, presidente do Conselho Municipal de 
Marataízes de Assistência Social e Saúde. 
 Próxima homenagem, Apae de 
Conceição do Castelo. Representante, a diretora 
administrativa Maurília Aparecida Afonso. 
(Palmas) 

A Apae de Conceição do Castelo foi 
criada com a finalidade de prestar serviços e 
atendimento especializado às pessoas com 
deficiência intelectual e múltipla no município, 
atendendo hoje setenta e cinco usuários. 
   

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Próxima homenagem para Apae de 
Domingos Martins. Representante, a assistente 
social Silvana Teixeira Santana. (Palmas) 

A Apae de Domingos Martins foi fundada 
em 2003. Os serviços prestados na área de 
reabilitação e habilitação das pessoas com 
deficiência intelectual e múltipla são 
desenvolvidos por meio de programas 
terapêuticos. 
   

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Apae de Guaçuí. Representante, o 
presidente Marcos Luiz Jahuar. (Palmas) 

A Apae de Guaçuí foi fundada em 1975. 
Atualmente, mantém em seu quadro uma 
equipe especializada, atendendo 
aproximadamente duzentas e quinze pessoas. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Próxima homenagem, Apae de 
Guarapari. Representante, presidente Luciane 
de Pádua Cerutti. (Palmas) 

A Apae de Guarapari foi fundada em 
1997. 
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(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Próxima homenagem, Apae de Ibatiba.  
Representante, o presidente José Maria Belo. 
(Palmas) 

A Apae de Ibatiba foi fundada em 2002. 
A Apae do município funciona atualmente em 
dois turnos e oferece serviços nas áreas social, 
educacional e de saúde para mais de cem 
pessoas com deficiência. 
  

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Próxima homenagem, Apae de Irupi. 
Representante: presidente Valdimar Aparecido 
Firmino Paquiela. (Pausa) 

A Apae de Irupi foi fundada em 93. A 
sede fica no Centro, onde trabalham mais de 
vinte profissionais em diferentes setores. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Apae de Marilândia. Representante: 

presidente Inês Altoé Franco. (Pausa) 
A Apae de Marilândia foi fundada em 

2003. A instituição atende noventa pessoas com 
deficiência intelectual e múltipla, da faixa etária 
de zero a setenta e cinco anos, nos períodos 
matutino e vespertino, durante o ano todo. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Próxima homenagem, Apae de Iúna. O 

representante é o presidente Josué Motta. 
(Pausa) 

A Apae de Iúna foi fundada em 1990 e 
surgiu a partir de uma reunião realizada na 
residência do casal Marli Vieira Moreira e Elson 
Reginaldo Moreira. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Apae de Montanha. Representante: 

presidente João Rodrigues de Oliveira. (Pausa) 
A Apae de Montanha se concretizou em 

1991. Atualmente, quase cem alunos usufruem 

dos diversos serviços sociais, educacionais, 
culturais e de saúde oferecidos pela entidade. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Apae de Muniz Freire, presidente Ilson 

Caçador. (Pausa) 
Fundada em 1987, a Apae de Muniz 

Freire conta com uma equipe de cerca de trinta 
funcionários mais voluntários e 
aproximadamente quatrocentos sócios 
contribuintes. A instituição atende cerca de 
cento e cinquenta usuários. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Apae de Muqui. Representante: usuário 

Fábio Roppe Resende. (Pausa)  
A Apae de Muqui foi fundada em 83 e 

atualmente atende cerca de cem usuários, de 
zero a sessenta anos, e seus familiares. As 
principais atividades são nas áreas de saúde, 
educação, assistência social, cultura e lazer. 

E faz uma homenagem surpresa ao 
deputado Luciano Machado. 
 

(Procede-se à entrega da 
homenagem ao deputado) 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

A próxima homenagem é para a Apae de 
Nova Venécia. Represente: o diretor social 
Carlos Augusto Fernandes. (Pausa) 

A Apae de Nova Venécia foi fundada em 
76. Sua equipe multidisciplinar atua nas áreas 
de assistência social, educação e saúde, 
integrando atividades lúdicas e oficinas. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Apae de Piúma. Representante: o 

presidente Miguel Arcanjo Valiati. (Pausa) 
A Apae de Piúma foi fundada em 1992. 

Atende hoje a quarenta e sete usuários. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
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Apae de Santa Leopoldina. 
Representante: o presidente Nilton Carlos 
Walcher. (Pausa) 

A Apae de Santa Leopoldina foi fundada 
em 2005. Atualmente, conta com sede própria e 
atende aproximadamente setenta pessoas com 
deficiência intelectual e múltipla. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
 Apae de Santa Maria de Jetibá. 
 Apae de Santa Maria de Jetibá, 
representada por Luzia Domingues Fiorotti. 
(Pausa)  
 A presidente da Apae de Santa Maria de 
Jetibá é Sabina Joanna Berger Uliana. A entidade 
foi fundada em 99. Atualmente, com uma 
equipe de profissionais maior, oferece serviços 
na área educacional, de saúde e de assistência 
social.  

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
 Apae de São Gabriel da Palha, presidente 
Sandra Mara Simonassi Silva. (Pausa) 
 Presidente, Sandra Mara Simonassi Silva. 
A Apae de São Gabriel da Palha foi fundada em 
1989.  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Vice-presidente da Federação das Apaes, 
cabo Walcher, também convidado a auxiliar nas 
entregas. (Pausa)  
 Apae de São Mateus. Representante: 
presidente Rosivaldo Maurício Lima. (Pausa) 
 A Apae de São Mateus foi fundada em 
1984.  

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
 A Apae de São Roque do Canaã. (Pausa) 

A Apae de São Roque do Canaã, 
representada por seu presidente, Júlio José 
Priori. A entidade atende sessenta e cinco 
pessoas com deficiência intelectual e múltipla 
no município, contando com uma equipe 
especializada.  

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Já estamos quase acabando as entregas 
e o deputado Luciano Machado fará o sorteio de 
três brindes: um chapéu autografado pelo 
cantor sertanejo Daniel e duas camisas da 
seleção brasileira autografadas pelo jogador 
capixaba Richarlison.  
 Próxima homenagem, Apae de Serra. 
Representante: presidente Luciano Ferreira das 
Neves. (Pausa) 
 A Apae de Serra foi fundada em 81. 
Atualmente, atende seiscentas e quarenta e 
nove pessoas com deficiência intelectual e 
múltipla de diversas faixas etárias.  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Continuando as entregas dos certificados 
dos homenageados pelo deputado Luciano 
Machado, Apae de Venda Nova do Imigrante. 
Representante: presidente Maria de Lourdes 
Fiorido. (Pausa) 

A Apae de Venda Nova do Imigrante foi 
fundada em 1988. Atualmente, atende cerca de 
cem usuários.  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Próxima homenagem, Apae de Viana. 
Representante: presidente Braz Antônio da 
Silva. (Pausa) 

A Apae de Viana foi fundada em 2006. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Encerrando a entrega dos certificados 
propostos pelo deputado Luciano Machado às 
Apaes, a Apae de Vila Valério, presidente Mirella 
Caser. (Pausa) 

A Apae de Vila Valério foi fundada em 
2010. Atualmente, oferta atendimento 
educacional e clínico para setenta e sete 
usuários. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Lembrando que o sorteio irá beneficiar 
as Apaes, seus representantes aqui presentes. 
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A partir de agora, o deputado Luciano 
Machado fará a entrega de certificados aos 
usuários das Apaes aprovados nos vestibulares. 

Primeiro homenageado, da Apae de 
Domingos Martins, Carlos Alberto Shaffel. 
(Pausa) 

Carlos Alberto iniciou os atendimentos 
na Pestalozzi de Marechal Floriano aos três anos 
e aos doze iniciou os atendimentos na Apae de 
Domingos Martins, da qual é autodefensor e 
também autodefensor estadual, representando 
as Apaes do estado. 

Está avisando que está na pista. 
 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

E, agora, da Apae de Iúna, Elizabeti de 
Paula Costa. (Pausa) 

Elizabeti iniciou na Apae de Iúna em 
2009. Hoje, está fazendo o curso de Pedagogia 
da Faculdade Doctum, em seu sexto período. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Da Apae de Marataízes, Ilson Cristiano 
Pessanha de Oliveira. (Pausa) 

Ilson foi aprovado na Faculdade 
Pitágoras, campus Guarapari, no curso de 
Pedagogia. Ele é escritor, poeta e artesão. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

E, agora, encerrando as entregas das 
homenagens desta tarde, da Apae de Iúna, Kellvi 
Henrique Lopes Nascimento Sampaio. (Pausa) 

Kellvi foi aprovado em três vestibulares. 
Escolheu a Faculdade do Futuro, em Manhuaçu, 
Minas Gerais, onde cursa Farmácia. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Agora os deputados e os integrantes da 

Mesa retornam aos seus lugares porque neste 
momento teremos uma homenagem às Apaes, 
com Max Petrônio cantando a música A Paz, 
acompanhando a apresentação do Pimenta 
Dance Ballet e Arte, com a professora Liviane 

Pimenta e a aluna Stella Rodrigues Bezerra. Irão 
se apresentar aqui em frente à mesa da 
Taquigrafia.  

Para darmos início à homenagem às 
Apaes, solicitamos aos integrantes da Mesa que 
retornem aos seus lugares.  

Max Petrônio irá cantar a música A Paz, 
acompanhando a apresentação do Pimenta 
Dance Ballet e Arte, com a professora Liviane 
Pimenta e a aluna Stella Rodrigues Bezerra. 
(Pausa) 

 
(É entoada a música pelo cantor, 
enquanto a dupla se apresenta) 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Bom, nós já estamos 
finalizando. Uma sessão solene talvez um pouco 
cansativa, mas recheada de emoções, não é? 
Vale a pena passar por esse sacrifício de estar 
aqui por três horas. 
 Agora nós vamos ter um sorteio de três 
prêmios doados por pessoas que amam a causa 
apaeana e são pessoas muito conhecidas: um 
chapéu autografado pelo cantor sertanejo 
Daniel e duas camisas autografadas pelo 
jogador capixaba, de Nova Venécia, Richarlison, 
da Seleção Brasileira. O Daniel é embaixador das 
Apaes no Brasil e ele fez questão de nos mandar 
um chapéu autografado, com muito carinho. 
 Então, vamos proceder ao sorteio. Eu 
quero pedir à Paula para tirar o nome da 
primeira Apae que vai ganhar uma camisa 
autografada pelo Richarlison. O intuito é, com 
essa camisa, fazer uma rifa. O apelo é muito 
grande para que as pessoas possam... (Pausa) 
 

  (Procede-se ao sorteio) 
 

Meu Deus, acho que não vou entregar 
esse prêmio, não! Apae de Nova Venécia! 
(Palmas) 

Lá em Nova Venécia, essa camisa nem é 
novidade mais!  
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Representante da Apae de 
Nova Venécia, por favor. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Representante da Apae de 
Nova Venécia! 
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 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - E quem saiu, deputado? 
Sorteia de novo? 
 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Estava aqui até há pouco, não 
é? Então, vamos deixar aqui no nosso gabinete 
para que a Apae venha buscar. O Vanderson, 
presidente da federação, recebe em nome da 
Apae de Nova Venécia. (Pausa) (Palmas) 

 
 (Procede-se à entrega do 

prêmio) 
 
 Agora a Paula vai tirar o nome da outra 
Apae, ganhadora de uma camisa autografada 
pelo jogador Richarlison. (Pausa) 
 
  (Procede-se ao sorteio) 
 
 Apae de Cariacica! (Palmas) (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
prêmio) 

 
Agora o prêmio será o chapéu doado e 

autografado pelo cantor Daniel, embaixador das 
Apaes no Brasil. (Pausa) 
  

(Procede-se ao sorteio) 
  

Eu acho que tem marmelada! Apae 
ganhadora: de Cachoeiro de Itapemirim! 
(Palmas) 
 É um presente de aniversário. Mas o 
destino quis que Cachoeiro hoje, no dia em que 
comemora cinquenta anos, dia 28, e ganhou um 
presente por sorte! (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
prêmio) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Para o encerramento 
desta sessão solene, devolvo a palavra ao 
senhor deputado Luciano Machado. 

  
  O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Pessoal, muito agradecido a 
tudo e a todos. Ao nosso pianista Diego, muito 
obrigado. Espetáculo! Ao Max Petrônio, pela voz 
forte e doce, muito obrigado. Coisa linda!  

Obrigado a todos os artistas, a todos que 
estiveram aqui, aos deputados, aos 
funcionários, às deputadas, a todas as 
autoridades. À dona Virgínia, novamente 
agradecemos, e todas as Apaes que estiveram 
aqui. E, as que não estiveram, que Deus as 
abençoe. Estaremos presentes lá, fazendo uma 
visita.  

Não vão embora sem comer o bolo que 
comemora os cinquenta anos da Apae de 
Cachoeiro, mas comemora a semana em que 
nós debatemos a questão das pessoas com 
deficiência intelectual e múltipla.  

Então, muito obrigado, e que Deus nos 
abençoe. Aplausos para vocês! (Palmas) 

 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, dia 
30.08.2019, às 9h, conforme 
requerimento do senhor 
deputado Doutor Hércules, 
aprovado em plenário, em 
homenagem ao Dia do Soldado e 
ao Centenário de Implantação do 
38.º Batalhão de Infantaria, 
Expediente: o que ocorrer, e 
comunicamos que haverá sessão 
ordinária dia 02 de setembro de 
2019, cuja Ordem do Dia foi 
anunciada na septuagésima 
sétima sessão ordinária, 
realizada em 28 de agosto de 
2019) 

 

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

 
*As inserções em negrito referem-se às 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão.  

 
_______________________________________ 

 
TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO SOLENE, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2019. 

 
 

  ÀS NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS, O 
SENHOR DEPUTADO DOUTOR HÉRCULES 
OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 
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 O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - Senhoras e senhores, senhor 
deputado proponente, Doutor Hércules, 
senhores deputados desta augusta Casa de Leis, 

ilustres autoridades, telespectadores da TV 
Assembleia, bom dia! 
  É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo recebe todos para 
a sessão solene em homenagem ao Dia do 
Soldado e ao centenário da implantação do 
38.º Batalhão de Infantaria, na Prainha. 

O 38.º Batalhão de Infantaria comemora 
a data de seu aniversário no dia 19 de abril em 
alusão à criação do 1/2 Batalhão de Caçadores, 
por meio do Decreto n.º 782, de 19 de abril de 
1851, com sede em Salvador. No entanto, 
pesquisas realizadas junto ao Arquivo Histórico 
do Exército revelaram que sua origem se dá no 
ano anterior, quando da criação da 6.ª 
Companhia de Pedestres, por meio do Decreto 
n.º 683, de 12 de julho de 1850, com sede em 
Vila da Barra, Bahia.  

Administrativamente, pelo Diário Oficial 
de 9 de julho de 1919, o batalhão passou a 

pertencer à 1.ª RM/1.ª Divisão do Exército, e à 
2.ª Brigada de Infantaria. No mesmo ano em 
que se estabeleceu em sua sede definitiva, por 
Decreto n.º 13.916, de 11 de dezembro de 
1919, o batalhão é extinto, sendo dele 
organizado o 3.º Batalhão de Caçadores. 
Finalmente, por Portaria Ministerial Reservada 
n.º 043, de 07 de setembro de 1972, passou a 
ser chamado de 38.º Batalhão de Infantaria, 
denominação que, orgulhosamente, mantém 
até os dias de hoje. 
  O Dia do Soldado é comemorado em 25 
de agosto, data de nascimento de Luiz Alves de 
Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do 
Exército Brasileiro. Esta sessão tem como 
objetivo homenagear o trabalho de jovens 
membros do Exército Brasileiro. Na lembrança 

do Duque de Caxias, os alunos e soldados de 
hoje encontram o singular exemplo de 
perseverança, disciplina, generosidade e amor 
à pátria, valores que levarão consigo por toda 
a vida, dentro ou fora do quartel. 

Já se encontra no local de destaque o 
senhor deputado proponente, Doutor Hércules, 
para os procedimentos regimentais de abertura 
desta sessão solene.  

Também serão convidados o 
comandante do 38.º Batalhão de Infantaria, 
tenente-coronel Marcelo Alves Pinto; capitão de 
Mar e Guerra Sílvio Fernando Ferreira, capitão 
dos Portos do Espírito Santo, Marinha do Brasil; 
comandante da Escola de Aprendizes de 
Marinheiros do Espírito Santo, capitão de 
Fragata, Marcelo Maza Quadros; representando 
a Delegacia-Geral da Polícia Civil do Espírito 
Santo, delegado Marcelo Nolasco; 
representando a Agência Brasileira de 
Inteligência, Gabinete de Segurança 
Institucional, Willian Fialho; representante do 
comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, 
tenente-coronel Márcio Arantes; major Siwamy 
Reis dos Anjos, representando o coronel 
Alexandre Cerqueira, comandante-geral do 
Corpo de Bombeiros; representando a 
Associação dos Diplomados da Escola Superior 
de Guerra, delegado Ricardo Antônio Montoito 
Bergmann; presidente da Associação dos Boinas 
Azuis da ONU-Batalhão Suez, Geraldo Bueno 
Craveiro de Sá; presidente da Sociedade de 
Amparo à Melhor Idade, Evilasio Siqueira; 
Maciel Roos, Associação dos Oficiais da Reserva 
do Exército; Joubert de Barros, representando a 
Associação dos ex-Oficiais do Exército no 
Espírito Santo; Luiz Guilherme Santos Gonçalves, 
comandante do Destacamento de Controle de 
Espaço Aéreo em Santa Teresa. (Pausa) 
 
  (Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 
 
 Cabe citar também o coronel José Tadeu 
Simões Speck, antigo comandante do 38.º 
Batalhão de Infantaria Tibúrcio; coronel Pedro 
Amaral de Oliveira, antigo comandante do 38.º 
Batalhão de Infantaria Tibúrcio; comandante 
Paes, institucional da Marinha; regente da 
Banda de Música do 38.º Batalhão, Geraldo 
César Paulo da Silva, 1.º tenente. 
 Informo que esta sessão está sendo 
transmitida ao vivo pela TV Assembleia nos 
canais abertos e digitais, Youtube e Facebook. 
As fotos do evento estarão disponíveis a partir 
de hoje, no site da TV Assembleia Legislativa, 
que, com satisfação, recebe todos para a sessão 
solene em homenagem ao Dia do Soldado e ao 
centenário da implantação do 38.º Batalhão de 
Infantaria, na Prainha. 
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 Neste instante, o senhor deputado 
proponente, Doutor Hércules, procederá à 
abertura desta sessão solene, conforme é 
regimental. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos desta sessão.  

Eu quero agradecer, mais uma vez, a 
Deus e vou fazer a leitura de um versículo da 
Bíblia. Peço a todos que fiquem em pé, em 
respeito à Palavra do Senhor. Os meninos da 
escola de São Mateus também. 
  

(O senhor deputado Doutor 
Hércules lê Salmos, 19:07) 

 
Considero lida a ata da sessão anterior. 
Informo a todos os deputados da nossa 

Casa e aos demais que esta sessão é solene para 
comemorar o Dia do Soldado e o centenário da 
implantação do 38.º Batalhão de Infantaria na 
Prainha, conforme requerimento de minha 
autoria, aprovado em plenário. 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 

KRÜGER SALES) - Neste momento, darão 
entrada no plenário a Bandeira do Brasil, 
conduzida pelo aspirante oficial Erllan de 
Almeida Forrechi, e a do Estado do Espírito 
Santo, pelo 3.º sargento Ribeiro. (Pausa)  

 

(As Bandeiras são conduzidas ao 
plenário) 

 
Todos são convidados, em atitude de 

respeito, para as execuções do Hino Nacional e 
do Hino do Estado do Espírito Santo, pela banda 
do 38.º Batalhão de Infantaria, sob a regência 
do tenente Geraldo. 
 

(É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo) 

 
 Podemos assentar. 
 Gostaríamos de citar a presença do 
tenente Joelson da Silva Coelho, vice-presidente 
da Associação dos Oficiais da Reserva do 
Exército do Espírito Santo.  
 Fará uso da palavra, neste momento, o 
senhor deputado proponente desta sessão 
solene, Doutor Hércules. 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Senhoras e senhores, bom dia. Bom 
dia, soldados! É assim que vocês dão bom dia ao 
comandante, não é? Muito bem. 
 Comandante, peço a máxima vênia para 
quebrar o protocolo, mas esta Mesa está 
machista demais. Não tem nenhuma mulher. 
Peço ao senhor que indique uma mulher para 
fazer parte da Mesa, mas ficar ao nosso lado, 
não ficar nem na ponta direita, nem na ponta 
esquerda. Então, fica por conta do senhor uma 
soldado ou qualquer pessoa que o senhor 
indicar para fazer parte da Mesa, com uma 
grande salva de palmas. (Palmas) Sentar perto 
da gente, comandante. 
 Gosto de falar para mulher. Sou parteiro, 
e só a mulher tem essa condição divina, porque 
ser mãe é uma coisa divina. Fiz mais de quinze 
mil partos e via do sofrimento, do choro, da dor, 
em seguida aquele sorriso da mãe, de uma 
vitória, porque está chegando uma pessoa ao 
nosso mundo. 
  O momento mais sublime que tem é a 
chegada de qualquer pessoa ao mundo. É o 
momento mais sagrado, e só a mãe tem essa 
condição. Então, por isso eu gosto muito de 
falar para as mulheres. 
 Aqui, na Assembleia, tem até um 
deputado, o deputado Xambinho, que nasceu 
comigo. Eu fui descobrir quando ele chegou 
aqui. O deputado tem trinta e poucos anos. Eu 
não tenho trinta e poucos anos e meio de 
Medicina, não. Tenho mais de quarenta. 
 Bem, quero, incialmente, agradecer a 
presença do nosso comandante, o tenente-
coronel Marcelo Alves Pinto. Agradecer, 
também, o nosso delegado, Marcelo Nolasco, 

representando, aqui, a Polícia Civil. Obrigado, 
doutor Marcelo.  

Registrar a presença do capitão de 
fragata, Marcelo Maza Quadros. 
Flamenguista, que... Vai lá. Não vai ficar no 
cheirinho outra vez, não. Obrigado.  

O comandante Oliveira Costa, ele lá no 
quartel, no final, ele mandava tocar o hino do 
Vasco, viu? Viu, comandante? (Pausa) Só para 
lembrar o nosso querido, também, comandante, 
capitão de mar e guerra, nosso querido capitão 
Sílvio Fernando Ferreira.  

Queremos agradecer, também, a 
presença de Willian Fialho, representante da 
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Agência Brasileira de Inteligência, do Gabinete 
de Segurança Institucional. Muito obrigado. 
Sempre em nossos eventos. Muito obrigado.  

Representante do comandante da Polícia 
Militar do Espírito Santo, tenente-coronel 
Márcio Arantes: obrigado.  

Major Siwamy. É assim mesmo, é assim 
que se pronuncia? (Pausa) Siwamy. Eu gostei 
muito da letra sonora do Y. Pouca gente sabe, 
mas o Y é a junção do I com o J. Então deveria, 
todo mundo, prestar atenção nessa letra tônica, 
que é o Y, representando o coronel Alexandre. 
Ligou para mim, porque está numa tarefa, 
agora, que não pôde vir. Muito obrigado.  

Representando a Associação dos 
Diplomados da Escola Superior de Guerra, o 
delegado Ricardo Antônio Montoito Bergmann. 

Obrigado. Está sempre presente.  
Presidente da Associação dos Boinas 

Azuis, meu querido Craveiro,  Geraldo Bueno 
Craveiro de Sá. 
       Presidente da Sociedade de Amparo à 
Melhor Idade, Evilasio Siqueira. Evilasio, eu 
peço, também, para fazer uma abertura. Evilasio 
é aquele de óculos escuros que está lá. (Pausa) 
Uma salva de palmas para Evilasio. (Palmas)  

Essas Bíblias que os senhores receberam, 
é o Evilasio que as distribui. É um guerreiro da 
paz. Ele tem uma missão de melhorar, 
especialmente, a fé em Deus de todos. E ele já 
distribuiu mais de trinta mil Bíblias. Aqui, 

sempre, ele traz para distribuir. E, também, 
para o Senado, para a Câmara Federal. Ele é 
que me dá as Bíblias para melhorar, 
naturalmente, a nossa fé.  

Também a Associação de Oficiais: 
nosso querido Maciel Roos. Maciel está aqui, 
presente.  

Representando a Associação dos ex-
oficiais do Exército do Espírito Santo, Joubert 
de Barros. Muito obrigado pela presença.  

Comandante do Destacamento de 
Controle do Espaço Aéreo de Santa Teresa, 
Luiz Guilherme Santos Gonçalves. Muito 
obrigado pela presença. Está na ponta-
esquerda, hein? Está lá, na ponta-esquerda. 
Mas é só a posição de sentar hoje.  

Também o antigo comandante do 38.º BI 
de Infantaria, é só citar o nosso coronel Tadeu 
Simões. Muito obrigado pela presença.  

Também o nosso querido Pedro Amaral, 
que está sempre conosco, aqui, há muitos anos. 
Desde que eu entrei aqui. Eu era menino, ainda, 
e já estava aqui.  

O comandante, também, Paes. 
Comandante da Marinha. Mais o regente da 
banda. Muito bem. Muito obrigado à banda 
que, naturalmente, está abrilhantando a nossa 
sessão. Geraldo César Paulo da Silva, primeiro-
tenente. Obrigado. E estendo o cumprimento a 
todos os componentes da banda.  

Tenente Joelson da Silva Coelho, vice-
presidente da Associação dos Hospitais da 
Reserva do Exército do Espírito Santo.  

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer 
a presença de todos nesta sessão solene! O que 
propomos aqui é celebrar o brilhante trabalho 
do Exército brasileiro em todo o Espírito Santo. 
Saudamos os soldados por seu dia e 
congratulamos o 38.º Batalhão de Infantaria 
pelo centenário de sua unidade instalada na 
Prainha de Vila Velha. Há cem anos, em 1919, 
que foi instalado o batalhão na Prainha. 
 A história do 38.º Batalhão de Infantaria 
no Espírito Santo começou com a transferência 
de sua sede de Salvador para Vila Velha, em 
1917. Na época, ainda denominado 50.º 
Batalhão de Caçadores, a unidade chegava com 
mais de duzentos recrutas, cinco oficiais e 
quatro praças. Depois, ficou conhecido também 
como Batalhão Tibúrcio, nome dado em 
homenagem a um comandante da Guerra do 
Paraguai. 

A situação perdurou até que, em 10 de 
novembro de 1919, o batalhão recebeu, por 
transferência do Ministério da Marinha para o 
da Guerra, as dependências construídas sobre o 
Forte São Francisco Xavier da Barra e demais 
edificações, que serviam para funcionamento da 
Escola de Aprendizes de Marinheiros do Espírito 
Santo. 

Obrigado, comandante Silvio, obrigado 
comandante Quadros, por ceder aquele espaço 
para o nosso Batalhão Tibúrcio! 

No mesmo ano, se estabeleceu em sua 
sede definitiva, pelo Decreto n.º 13.916, de 11 
de dezembro de 1919. A unidade iria escrever 
páginas célebres de sua história, grifadas em 
seus arquivos. Por ocasião da Revolução de 
1930, teve ativa participação para consolidação 
do Governo que veio a se estabelecer a partir 
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daquele ano. Em 10 de julho de 1932, seguiu 
para o estado de São Paulo, onde integrou as 
forças governistas, na Revolução 
Constitucionalista, voltando para sua sede em 
23 de outubro do mesmo ano.  

Quando da eclosão da Segunda Guerra 
Mundial, coube ao batalhão a guarda e o 
patrulhamento do litoral, cooperando assim 
para a garantia das fronteiras de nosso imenso 
território. 

O 38.º Batalhão de Infantaria manteve-
se sempre atento às ordens de seu escalão 
superior, permanecendo em vigília constante 
pela defesa da democracia, pondo-se sempre 
como guardião da unidade nacional, sendo a 
única unidade operacional do Exército brasileiro 
em solo capixaba. 

O Dia do Soldado é comemorado 
anualmente em 25 de agosto, no Brasil. Essa 
data celebra a atividade exercida pelos soldados 
do Exército brasileiro, que trabalha e luta pela 
proteção da nação.  

Como alguns sabem, eu também servi no 
Exército, no Rio de Janeiro, em 1959, e por 
muito pouco, não segui a carreira militar. Eu 
peço à Fabiana, por gentileza, que mostre ali 
que realmente eu fui soldado. 

 

 (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 

No Batalhão de Guarda, era batalhão, 
olhem, com a metralhadora, ainda, ponto 30. A 
traça comeu um pouco a minha foto, mas ainda 
consegui resgatar essa aí. Eu agradeço à 
Fabiana, ao meu gabinete, que puderam 
apresentar essa foto! (Pausa) 

Nesta foto a nossa farda de gala. A gente 
estava desfilando para o presidente da 
República, que era o Juscelino Kubitschek, e a 
capital era no Rio de Janeiro, em 1959. (Pausa)  

Esse menino aí, com dezenove anos. Eu 
tinha até cabelo, tem gente que não acredita, 
mas está aí a prova. Têm mais fotos? É só essa, 
não é? (Pausa) 

Ainda dentro do quartel. No quartel, na 
Avenida Pedro II, 111, em frente ao Batalhão de 
Cavalaria. Ali, a Avenida Pedro II dava certinho 
para o... Passava na porta do CPOR - 
antigamente era CPOR - e era o Batalhão da 
Quinta da Boa Vista, e ia direto ao Museu 
Nacional, que pegou fogo, infelizmente.  

Essa é a última foto, Fabiana? (Pausa) 
É a última? Muito obrigado. 
Bom, então na verdade, está aí a prova 

de que realmente eu tive muito orgulho de 
servir ao Exército brasileiro.  

Naquela época o Exército brasileiro 
enviava contingentes para defender a paz nos 
conflitos no Oriente Médio como parte das 
forças de paz da ONU.  

O Craveiro está aqui e eu quero contar 
uma historinha rápida. Eu me alistei para o 
Batalhão Suez, passei nas provas, só que, 
naquela época, eu já estava com vinte anos, fui 
a Cachoeiro, porque eu nasci em Cachoeiro e fui 
lá apanhar autorização da minha mãe para 
poder ir para a Suez, porque eu era arrimo de 
família e, meu pai já tinha falecido há muitos 
anos, meu pai morreu com trinta e oito anos, eu 
tinha onze anos. Chegou lá, pedi à minha mãe 
para assinar a autorização para eu ir para a 
Suez. Ela: O que que eu vou assinar para você! 
De jeito nenhum! Você não vai de jeito nenhum 
para a Suez. E não deixou eu ir. Mas mãe é mãe, 
ela sabia o que ela estava fazendo. Ela precisava 
de mim do lado dela, porque eu não tinha pai, 
só tinha uma irmã, arrimo de família. Então, a 
minha mãe, Craveiro, não deixou eu ser seu 
colega. Eu tenho muito orgulho de tê-lo aqui na 
Mesa e falar da importância do batalhão da 
Força da Paz. 

Mas daqui faço questão sempre de 
prestar homenagem aos bravos guerreiros da 
paz que lá defenderam os interesses nacionais.  

Mas tendo prestado serviço por um ano, 
cumprindo o meu dever de cidadão brasileiro, 
servindo as Forças Armadas, devo reconhecer a 
nobreza do trabalho desses homens e mulheres. 
Aos homens e mulheres presto aqui a minha 
homenagem.  

Eu quero fazer um registro aqui, 
comandante, que eu nunca fiz, mas quero fazer 
público. Eu fui excluído do Tiro de Guerra de 
Cachoeiro. Eu não fui expulso, eu fui excluído 
por não concordar com o comandante da época. 
Eu li o RDE para ele, porque não concordei. E fui 
embora: Não volto mais aqui. Porque, naquele 
tempo, os sargentos dos Tiros de Guerra eram 
donos da cidade. O sargento, eu lamento ter 
que registrar isso, mandava soldado limpar 
peixe para a mulher dele. Não concordava com 
isso.  
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Sempre defendi a legalidade, sempre 
defendi a pontualidade, a seriedade e aqui não 
é nenhuma virtude, sou o primeiro que chega e 
o último que sai. Mas é meu dever.  

Então, não concordei e não voltei lá 
mais. Aí fui excluído, o prefeito que assinava a 
exclusão me chamou, senhor Abel Santana: 

- Você vai voltar. 
- Não quero voltar.  
Não voltei. Eu vou servir o Exército. 

Fiquei uma semana no 38.º BI. Tinha um 
sargento, sargento Turbay, era meu primo, já 
falecido. E daí eu embarquei na Prainha ali, no 
bonde, dia 15 de janeiro de 59. E lembro como 
se fosse hoje. Cheguei ao Rio no dia 16 de 
janeiro de 59 no Batalhão de Guarda. Tenho até 
as fotos disso aí. À noite teve um jogo, Vasco e 
Flamengo. E o Vasco é o único time no Rio e no 
Brasil que tem esse título Super-Super 
Campeão. Ganhou em cima do Flamengo. Sinto 
muito aos flamenguistas, mas tenho que 
registrar essa história. Por quê? Em 58, ficava 
assim: Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. 
Fizeram um supercampeonato esses quatro. Aí, 
desses quatro sobraram dois, Vasco e Flamengo. 
Quer dizer, a sobra é o Flamengo. Então, o que 
aconteceu? O campeonato teve que parar por 
causa da Copa do Mundo de 58. Então, parou. 
Em 59, no dia 6 de janeiro foi realizada essa 
partida para ver quem ia ser o campeão. E foi 
um a um, Vasco jogou pelo empate e ganhou. 
Comandante Quadros, me desculpe, mas o 
nosso Oliveira Santos botava o hino do Vasco 
para tocar lá.  

Bom, essa história também é para 
descontrair um pouco e dizer que eu embarquei 
no bonde, ali na porta da Câmara,  em 15 de 
janeiro de 1959 e fiquei mais um ano lá no Rio. 
Servi no Palácio do Catete, na época o Batalhão 
Presidencial, Juscelino era presidente, servi um 
pouco no Ministério da Guerra, no Panteão de 
Caxias, servi no Estande de Tiro e também no 
Caju, onde fabricam as munições. 

Essa é nossa história também, o amor 
que eu tenho e o orgulho que eu tenho. Falo 
sempre com o pessoal do meu gabinete: Todo 
mundo deveria servir as Forças Armadas, 
qualquer uma das Forças Armadas, para ver o 
que é disciplina, o que é orgulho de defender a 
pátria, o que é arrepiar, ainda, quando a 
bandeira passa na nossa frente.  

Todas as bandeiras, quando passam em 
frente ao presidente, elas abaixam, menos a 
Bandeira Brasileira. Ela não abaixa para 
ninguém! Então esse é o orgulho que nós 
temos. E arrepiar ainda quando se canta o Hino 
Nacional.  

Então eu quero dizer da satisfação de 
estar aqui e dizer que, na verdade, cada 
soldado, a bravura e a coragem para defender a 
Nação, força, coragem, perspicácia, são 
qualidades ímpares para a construção de um 
bom soldado.  

Aos que arriscam a vida para proteger 
milhões de brasileiros, o território nacional e a 
nossa soberania, o nosso muito obrigado.  

Viva o Batalhão Tibúrcio! (Palmas) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - É convidado a fazer uso da 
palavra nesse instante o capitão dos Portos do 
Espírito Santo, Marinha do Brasil, o Capitão de 
Mar e Guerra Sílvio Fernando Ferreira. 
 

O SR. SÍLVIO FERNANDO FERREIRA - 
Bom dia a todos. Aqueles que já me conhecem 
um pouco mais sabem que eu sou de poucas 
palavras.  

Então eu vou cumprimentar o Doutor 
Hércules, proponente desta sessão solene em 
homenagem ao Exército Brasileiro, ao Dia do 
Soldado, nosso Batalhão Tibúrcio, o Coronel 
Alves, atual comandante do Batalhão. Em nome 
deles eu cumprimento a todos aqui presentes 

É um prazer estar podendo participar 
dessa justa homenagem que a Assembleia 
presta ao Exercito Brasileiro, ao Batalhão 
Tibúrcio, que hoje ocupa as instalações 
antigamente utilizadas pela Escola de 
Aprendizes de Marinheiros e vem mantendo ali 
a honra e a tradição naquelas instalações, 
fazendo tremular literalmente alta a Bandeira 
do Brasil ali nas suas instalações. 

Parabenizo os atuais e os antigos 
componentes do Batalhão Tibúrcio pelo serviço 
prestado à pátria e à sociedade capixaba. 

Parabéns ao Doutor Hércules pela 
iniciativa e aos soldados pelo seu dia. (Palmas) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 

KRÜGER SALES) - É convidado a fazer uso da 
palavra o comandante da Escola de Aprendizes 

Identificador: 330038003200340031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



74 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 04 de setembro de 2019 

de Marinheiros do Espírito Santo, o Capitão de 
Fragata Marcelo Maza Quadros. 
 

O SR. MARCELO MAZA QUADROS - Bom 
dia a todos! 

Primeiramente agradeço ao Doutor 
Hércules pela oportunidade de estar presente 
aqui nesta sessão solene em homenagem ao Dia 
do Soldado e ao centenário do 38.º Batalhão de 
Infantaria, localizado na Prainha, em Vila Velha. 

Assim como a Escola de Aprendizes de 
Marinheiros do Espírito Santo, o 38 BI divide ali 
os postos de sentinela da Prainha, onde nosso 
Estado começou. A história do nosso Espírito 
Santo começou na Prainha, em Vila Velha. 

Então é uma grande honra para a Escola 
de Aprendizes de Marinheiros do Espírito Santo 
e para a Marinha do Brasil estar presente aqui 
hoje, diante dos soldados de Caxias e 
prestigiando essa data magna do Exército 
Brasileiro. Também parabenizo aqui os demais 
presentes, os antigos comandantes do 38 BI. 
Temos um relacionamento muito bom hoje, 
aqui no Espírito Santo, entre as forças e as 
forças auxiliares e as forças de segurança, 
também, do Estado. Formamos um time 
vencedor aqui.  

E também - o que a gente fala na 
Marinha é que quando a gente faz uma 
brincadeira, é uma guerra -, para não perder a 
guerra com Doutor Hércules, vou dizer que este 
ano o Flamengo não vai ficar só no cheirinho, 
não! Este ano a gente está muito forte. 
 Obrigado a todos e felicidades, mais uma 
vez, aos soldados de Caxias aqui presentes. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - É convidado a fazer uso da 
palavra neste instante, o comandante do 38.º 
Batalhão de Infantaria, tenente-coronel Marcelo 
Alves Pinto. 
 
 O SR. MARCELO ALVES PINTO - Bom dia 
a todos. Quero cumprimentar os integrantes da 
Mesa, a qual cumprimento, inicialmente, o 
senhor deputado Doutor Hércules da Silveira, 
proponente desta sessão solene, que ainda que 
tenha realizado um juramento de médico e um 
juramento de parlamentar desta Casa, nunca 
deixou de ser soldado e nunca esqueceu o seu 
juramento realizado lá, no ano de 1959, no 

Batalhão de Guardas. Muito obrigado, Doutor 
Hércules. 
 Gostaria também de saudar todos os 
integrantes da Mesa, que já foram aqui 
nominados, inicialmente; saudar o presidente 
desta Assembleia Legislativa, deputado Erick 
Musso, em nome do qual cumprimento e 
agradeço todos os prezados parlamentares 
desta Casa pela amizade e fidalguia com que 
tem tratado o 38.º Batalhão de Infantaria; 
cumprimento, ainda, todas as personalidades e 
autoridades aqui neste plenário, nominadas no 
início desta sessão; convidados e familiares 
presentes. 
 A presença de todas as senhoras e 
senhores abrilhanta a solenidade em 
comemoração ao Dia do Soldado e ao 
Centenário da Implantação do 38.º Batalhão de 
Infantaria, na Prainha, em Vila Velha. 
 Agradeço ao senhor deputado Doutor 
Hércules pela proposição desta sessão e 
agradeço também por ter sido agraciado pelo 
nobre deputado e eterno soldado do nosso 
glorioso Exército com o título de Cidadão 
Espírito-santense, algo que muito me honra. 

 Na noite do último dia 23 de agosto, 
sexta-feira passada, realizamos a formatura 
militar do Dia do Soldado, no 38.º BI, 
oportunidade em que prestamos a justa 
homenagem ao insigne patrono do Exército 
Brasileiro, Duque de Caxias. Realizamos 
também a entrega de condecorações 
militares, diplomas e medalhas de amigos do 
Batalhão Tibúrcio. E, por fim, em ato solene, 
presenciamos o juramento à Bandeira, dos 
militares incorporados a fileiras do Exército, 
do corrente ano, juramento que para nós, 
militares, é algo sagrado. 
 Por aquela solenidade, agradeço, em 
nome do Batalhão, a presença de 
parlamentares, autoridades civis e militares, 
representantes de instituições e demais 
convidados no nosso batalhão, sobretudo por 
abrirem mão do precioso tempo que dispõem 
para estarem conosco, mesmo em condições 
climáticas adversas - todos devem se lembrar de 
que chovia bastante naquela noite -, num 
momento tão relevante para todos nós, 
soldados, integrantes do 38.º Batalhão de 
Infantaria. 
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 Como citou o nosso comandante do 
Exército, o general de exército Edson Leal Pujol, 
em sua Ordem do Dia alusiva ao Dia do Soldado, 
lá no dia 25 de agosto, há duzentos e dezesseis 
anos, em uma pacata fazenda, nascia O 
Pacificador, político e estrategista militar que se 
tornou lenda entre os homens e as mulheres da 
força terrestre e herói nacional do povo 
brasileiro. 

Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de 
Caxias, dedicou sua vida inteiramente a servir ao 
seu país com desapego, humildade, firmeza de 
propósitos e, acima de tudo, com espírito 
conciliador. Começou muito cedo na carreira. 
Adolescente, cruzou os portões da então Real 
Academia Militar - embrião da nossa Academia 
Militar das Agulhas Negras - para, anos mais 
tarde, já como tenente porta-bandeira do 
Batalhão do Imperador, enfrentar o seu batismo 
de fogo ao participar dos combates travados 
contra portugueses da Bahia, durante a Guerra 
da Independência.  

Só um parêntese: Caxias foi porta-
bandeira do batalhão a que o senhor serviu, 
deputado, como soldado. E esse mesmo 
batalhão, no ano de 1960, foi transferido para a 
capital, Brasília. Hoje, é o Batalhão Duque de 
Caxias, batalhão da guarda presidencial, na qual 
tive a honra de servir como tenente. 

A Cabanagem, no Pará; a Balaiada, no 
Maranhão; as Revoltas Liberais, em São Paulo e 
em Minas Gerais; a Revolução Farroupilha, nos 
Pampas; e a Guerra contra Oribe e Rosas, foram 
momentos em que a grandeza de Caxias fez-se 
notória.  

Na Guerra da Tríplice Aliança, conflito 
armado de proporções continentais que ceifou a 
vida de muitos brasileiros e irmãos sul-
americanos - , inclusive que teve o embrião do 
38.º BI, o então dezesseis, Batalhão de 
Caçadores, integrando aquelas tropas aliadas -, 
Caxias liderou, coordenou, racionalizou e 
inovou. 
 Caxias é o Exército, é o Brasil. Simboliza e 
personifica o patriotismo natural do soldado 
brasileiro. Todos os valores morais, físicos e 
intelectuais do militar exemplar, Caxias o 
possuía. A generosidade, a dedicação, o 
destemor, o desinteresse e o entusiasmo. Herói 
ilustre, que soube combater e vencer com 
bravura em todos os momentos em que o 

chamou o serviço da Pátria. Caxias, O 
Pacificador, o nosso maior soldado. 

Nos dias atuais, seu exemplo continua a 
inspirar inúmeros cidadãos fardados, que 
anonimamente, de forma silente, defendem as 
fronteiras e guarnece os mais de oito milhões de 
quilômetros quadrados do território nacional. 

Este é, enfim, o Exército de Caxias, o 
braço forte, a mão amiga, em que os brasileiros 
de todos os rincões encontram proteção e 
segurança, razão pela qual elevam, ao lado da 
Marinha, de Tamandaré, e da força aérea de 
Eduardo Gomes, a condição de instituição com o 
mais elevado índice de confiabilidade no país. 

Hoje, por uma feliz ideia, decisão do 
deputado Doutor Hércules, também 
comemoramos o centenário da implantação do 
38.º BI, na Prainha, unidade que foi transferida 
para o Espírito Santo em 1917, então como o 
50.º Batalhão de Caçadores, da Bahia, e, 
segundo registro históricos, aportou em solo 
capixaba em dezembro daquele ano, iniciando 
uma nova fase da sua história junto à sociedade 
espírito-santense. 

A partir de 1919, já com denominação de 
3.º BC, o batalhão se instalou de fato em Vila 
Velha, com a tropa constituída, ocupando 
instalações da antiga escola de aprendiz de 
marinheiros, como já foi citado. E, nessas 
instalações, encontra-se, há exatos cem anos, 
representando o Exército brasileiro no estado, 
atualmente, a única unidade operacional e 
administrativa do Exército em solo capixaba. 

No ano de 1972, o 3.º BC passou a 
designar, a ser designado como 38.º Batalhão de 
Infantaria, designação essa que permanece até 
os dias atuais. 

O senhor provavelmente se apresentou 
no 3.º BC, deputado, para seguir para o Rio. 
Hoje, 38.º Batalhão de Infantaria. E a unidade de 
infantaria, fiel depositária de todo o acervo e 
registro histórico das unidades militares, que 
nos antecederam.  

Em nome do 38.º BI, agradeço 
imensamente o apoio mútuo ao longo de todos 
esses anos dispendidos pelas forças coirmãs, 
isto é, a Marinha do Brasil, aqui representada 
pela Capitania dos Portos e a Escola de 
Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, e a 
nossa Força Aérea Brasileira, representada aqui 
pelo destacamento de controle de espaço aéreo 
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de Santa Teresa, e das nossas forças de 
segurança pública presentes no estado: Polícia 
Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil do estado 
do Espírito Santo, Polícia Rodoviária Federal, 
Departamento de Polícia Federal, guardas 
municipais, Agência Brasileira de Inteligência, 
entre outras. 

Reitero meus agradecimentos em nome 
do 38.º BI às autoridades do Executivo, Governo 
do Estado e seu secretariado, que sempre nos 
tratou com cordialidade e respeito; o mesmo 
acontecendo com a prefeitura municipal de Vila 
Velha e todo o seu estafe, nas inúmeras ações 
realizadas em prol dos cidadãos canelas verdes, 
dando continuidade a essa parceria institucional 
em prol da sociedade capixaba; o fundamental 
apoio do Legislativo, através da Assembleia 
Legislativa e da Câmara municipal do município 
de Vila Velha; nossos estimados vizinhos, lá na 
Prainha, do Judiciário, do Ministério Público 
federal e estadual e da Advocacia-Geral da 
União e da Receita Federal. Todos os senhores e 
senhoras têm sido parceiros valiosíssimos 
nesses cem anos e contribuem para que 
possamos cumprir com a melhor das sinergias 
as nossas missões. 

Às demais entidades, empresas privadas 
ou cidadãos que apoiaram e apoiam os 
cidadãos, colaboradores natos e voluntariosos, 
alimentados somente pelo civismo e pelo 
patriotismo, tão escassos nos dias atuais, que 
nos tornam forjados com os mesmos valores e 
ideais, o meu mais puro e sincero 
reconhecimento e que a amizade e a 
cooperação permaneçam sempre entre nós. 

Essas constantes demonstrações de 
apreço têm reforçado a convicção deste 
comandante de o quão necessário é junção de 
esforços em busca do bem comum. Guardo por 
todos a mais profunda admiração e respeito. 

Da longa sucessão de comandantes da 
história do 38.º BI, evidencio aqui a minha grata 
satisfação da presença de dois antigos 
comandantes, que sempre estiveram dispostos 
a ajudar este comandante, transmitindo 
experiências já vividas em suas épocas como 
chefes militares. As suas lições apreendidas e 
sugestões têm me ajudado bastante no 
exercício do comando desta unidade e tornado 
minhas decisões,  como eu poderia definir, 
menos solitárias. Com isso, agradeço ao coronel 

Pedro Amaral, antigo comandante do 38.º BI e 
assessor parlamentar do CML nesta Assembleia, 
que durante os últimos dezesseis anos 
desempenhou com extrema competência o seu 
papel junto aos parlamentares, e que agora 
deixa o cargo com a certeza do dever cumprido.  

Agradeço também ao coronel Speck, 
antigo comandante do 38.º e assessor 
parlamentar do CML, substituto nesta Casa, pela 
presença e apoio constante ao nosso batalhão, 
abrindo mão, por diversas vezes, de suas horas 
pessoais para apoiar e estar presente em 
atividades do batalhão. Ao nosso novo assessor 
parlamentar, coronel Speck, desejamos sucesso 
na nova missão com a plena certeza de que o 
CML nomeou um substituto à altura para tão 
nobre função. 

Neste momento, inúmeros soldados das 
três Forças Armadas e forças de segurança do 
Brasil e do exterior cumprem abnegadamente 
suas missões. Eles estão dispersos de norte a 
sul, de leste a oeste, sacrificando suas vidas para 
que o futuro do Brasil seja diferente. Aqui no 
Espírito Santo e no nosso 38.º BI não é 
diferente. No momento, selecionamos e 
preparamos militares capixabas para se 
juntarem à Força-Tarefa Humanitária na 
Operação Acolhida nos estados de Roraima e 
Amazonas, a fim de somar esforços no apoio aos 
nossos irmãos venezuelanos que buscam 
refúgio em nosso território.  

Caros companheiros de farda, soldados 
de Caxias, dirijo-me, neste momento, à 
dimensão humana da nossa unidade para 
agradecer ao nosso soldado, que diuturnamente 
trabalha e representa a nossa instituição com 
amor e dedicação; que faz o 38.º BI, pequena 
parcela do Exército Brasileiro presente no 
Espírito Santo, ser tão querido pela sociedade 
capixaba e que está sempre pronto para 
assegurar a estabilidade nos momentos de crise, 
com braço forte, e amenizar situações de 
dificuldades e vulnerabilidades com a mão 
amiga. 

Como disse o nosso comandante de 
Força, o soldado brasileiro nada mais é do que o 
povo de uniforme. Ele torce, ele vibra, ele sofre, 
ele chora. É o homem cordial, é o cidadão dessa 
nova sociedade que emerge buscando sempre 
suas raízes, crenças e valores. Parabéns, 
soldado! Parabéns a todos que, de alguma 
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forma, ao longo desses cem anos, fizeram e 
fazem parte da história do 38.º BI na Prainha. 
Meu muito obrigado! 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 

KRÜGER SALES) - É convidado a fazer uso da 
palavra neste momento, pelo tempo regimental 
de cinco minutos, o presidente da Associação 
dos Boinas Azuis da ONU e Batalhão Suez, 
Geraldo Bueno Craveiro de Sá. 

 
O SR. GERALDO BUENO CRAVEIRO DE 

SÁ - Bom dia a todos! Quero cumprimentar o 
Doutor Hércules, proponente desta sessão. É 
um grande amigo do Batalhão Suez e do 
Exército Brasileiro. 

Eu também sou uma pessoa de poucas 
palavras, não sou muito chegado a fazer 
discursos. Então, quero apenas agradecer, 
cumprimentar a Mesa, todas as autoridades, e 
dizer que tive muita honra também de servir ao 
Exército e representar o nosso Exército 
Brasileiro em outros países, no Norte da África, 
na Faixa de Gaza e no deserto do Sinai. 

Desempenhamos uma função, deixamos 
uma boa imagem do nosso Exército junto às 
outras forças que faziam parte dessa missão, 
sendo, inclusive, honrado e homenageado pelo 
comandante da Força como o soldado brasileiro 
sendo um dos melhores soldados que ele tinha 
visto nessa missão na Faixa de Gaza. Deixo aqui 
esse testemunho de que o soldado brasileiro, 
realmente, é bem-visto e benquisto junto às 
outras forças militares de outros países. Muito 
obrigado! 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - É convidado a fazer uso da 
palavra, representando a Agência Brasileira de 
Inteligência, Gabinete de Segurança 
Institucional, William Fialho. 

 

O SR. WILLIAM FIALHO - Bom dia a 
todos. Seguindo o comandante Sílvio, também 
não sou dos que fazem muitos discursos, mas 
gostaria de parabenizar o deputado Hércules 
pela iniciativa e parabenizar todos os soldados 
aqui presentes, parabenizar o 38 BI pelo 
importante trabalho que realiza no solo 
capixaba e na defesa da pátria.  

E a Agência Brasileira de Inteligência 
permanece sempre muito próxima ao Exército 

Brasileiro, às diferentes forças, aos órgãos 
estaduais também, municipais, sempre 
presente, sempre atuante nessa questão da 
inteligência, dos trabalhos de inteligência, 
sempre trabalhando junto com os diferentes 
órgãos. E o Exército Brasileiro é um parceiro 
sempre constante da Agência Brasileira de 
Inteligência. Parabéns a todos! 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - É convidado a fazer uso da 
palavra neste instante, representando a 
Associação dos Diplomados da Escola Superior 
de Guerra, delegado Ricardo Antonio Montoito 
Bergmann. 

 
O SR. RICARDO ANTONIO MONTOITO 

BERGMANN - Senhores e senhoras, bom dia. 
Deputado Hércules, obrigado e parabéns pela 
lembrança em homenagear o nosso Exército. 
Digo nosso, porque eu também fiz parte do 
Exército em 66 e em 1967. Servi com muito 
orgulho o 9.º Regimento de Infantaria, em 
Pelotas. Inclusive, fui condecorado com a 
medalha de praça mais distinta do regimento. E 
parabenizo todos os soldados, toda a 
corporação, que, com muito orgulho, 
representa o Exército Brasileiro em território 
capixaba. Parabéns a todos os componentes, 
parabéns, comandante, que, com muito 
orgulho, nos recebe, nós da Associação dos 
Diplomados da Escola Superior de Guerra, em 
todas as solenidades e também a Marinha, que 
nos apoia nas nossas atividades como civil, 
pregando o lema de melhor servir o Brasil, de 
acordo com o nosso ex-presidente Alencar. Por 
último, eu quero também agradecer e 
cumprimentar os ex-comandantes aqui 
presentes do 38.º, meus companheiros 
adesguianos aqui presentes e as demais 
autoridades da Mesa. Muito obrigado. 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - Convidamos a fazer uso da 
palavra neste instante o comandante do 
destacamento do Controle de Espaço Aéreo de 
Santa Teresa, Luiz Guilherme Santos Gonçalves. 
 
 O SR. LUIZ GUILHERME SANTOS 
GONÇALVES - Um bom-dia a todos. Gostaria de 
cumprimentar o Doutor Hércules por essa 
iniciativa, cumprimentar o coronel Alves pelo 
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centenário da implantação do Batalhão Tibúrcio 
aqui, em solo capixaba, cumprimentar todos os 
soldados do batalhão e todos nós que também 
somos soldados. Parabéns pelo 25 de agosto, 
parabéns pelo centenário do Batalhão Tibúrcio.  

E gostaria de dizer também que Força 
Aérea Brasileira sempre foi e sempre será 
parceira do Exército, da Marinha e de todas as 
forças de segurança para ajudar o nosso país a ir 
para frente. Bom dia e obrigado a todos. 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - Convidamos a fazer uso da 
palavra o senhor Maciel Roos, Associação dos 
Oficiais da Reserva do Exército. 
 

O SR. MACIEL ROOS - Bom dia a todos! 
Quero cumprimentar o Doutor Hércules por 
essa iniciativa de sempre, todo ano, estar 
homenageando as Forças Armadas e 
cumprimentar o Sílvio, comandante da 
Capitania dos Portos, o Maza Quadros, da 
Eames; e o nosso Coronel Alves, comandante do 
38.º Batalhão de Infantaria. 

Todos que estão aqui presentes, hoje, 
um dia irão para a reserva. E a reserva é 
simplesmente o reinício de uma nova vida. Eu 
não tenho muito que falar porque nós temos 
aqui presente o vice-presidente da Associação 
dos Oficiais da Reserva, Capovilla; temos 
também o secretário da Associação dos Oficiais 
da Reserva...  - falhou o nome agora. Senhores, 
então, quero agradecer de coração à 
Assembleia Legislativa, a iniciativa do Doutor 
Hércules por essa grande homenagem às Forças 
Armadas. Muito obrigado. Um forte abraço. 
(Palmas) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - É convidado a fazer uso da 
palavra, representando a Associação dos Oficiais 
do Exército no Espírito Santo, Joubert de Barros. 
(Palmas) 

 

O SR. JOUBERT DE BARROS - Senhor 
deputado Hércules, agradecemos a 
oportunidade de estar aqui o nosso Exército 
sendo homenageado no dia de hoje. 
Comandante Alves, realmente nosso Batalhão é 
um ícone aqui no nosso estado, o nosso braço 
forte, mão amiga. Nossa sociedade sempre está 
presente, ajudando e colaborando. Parabéns a 
todos os militares aqui presentes.  Salve o nosso 

dia 25 de agosto de Duque de Caxias! Parabéns 
a todos. Muito obrigado. (Palmas) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 

KRÜGER SALES) - Representando a Delegacia 
Geral da Polícia Civil do Espírito Santo, senhor 
delegado Marcelo Nolasco. (Palmas) 

 
O SR. MARCELO NOLASCO - Bom dia, 

senhoras, bom dia senhores! Meu deputado 
Doutor Hércules, parabéns pela iniciativa. 

Cumprimento a pessoa do Coronel Alves, 
em nome dele cumprimento todas as 
autoridades presentes, todos os militares 
presentes. 

Em nome da Polícia Civil, gostaria de 
destacar a integração que a gente tem no 
estado do Espírito Santo, que a gente não vê 
acontecer em outros lugares, entre as forças de 
segurança, todas irmanadas, todas amigas, 
juntas trabalhando pelo bem comum da 
sociedade. Nós vimos isso na crise da segurança, 
em 2017. E, vocês militares podem ter certeza 
de que o povo capixaba jamais esquecerá o 
papel que vocês tiveram.  

Parabéns pelo Dia do Soldado! Parabéns 
pelo Centenário do 38.º BI. Um abraço. (Palmas) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - Representando o comandante 
da Polícia Militar do Espírito Santo, tenente-
coronel Márcio Arantes. (Palmas) 

 
O SR. MÁRCIO ARANTES - Bom dia a 

todos! Inicialmente cumprimentar o deputado 
Doutor Hércules pela iniciativa. Cumprimentar o 
comandante Alves, comandante do 38.º 
Batalhão de Infantaria, onde eu estendo os 
demais cumprimentos aos militares - aos 
militares soldados, cabos, demais praças e 
oficiais do 38.º. 

Vim representando o comandante-geral, 
que hoje se encontra em uma agenda no 
município de Cariacica, num projeto-piloto do 
Ministério da Justiça, em que esse município foi 
escolhido em razão do alto índice de homicídios, 
um projeto-piloto para conferir o resultado 
desse projeto. Então, estão lá, salvo engano, o 
secretário de Segurança, o comandante-geral.  

Somente agradecer, Doutor Hércules, a 
iniciativa, porque ser militar, seja estadual ou 
federal, é um sacerdócio. Depois que 

Identificador: 330038003200340031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quarta-feira, 04 de setembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 79 

ingressamos, nós temos uma identidade muito 
forte com o Exército Brasileiro, nós somos força 
auxiliar e reserva, por decreto federal, então, 
nós entendemos, de forma bem íntima, o que é 
ser militar. Desde que ingressamos na 
instituição e após irmos para a reserva, sempre 
submetidos a um regulamento disciplinar, ao 
Código Penal Militar, ao Código de Processo 
Penal Militar, sejam auditorias militares 
estaduais ou federias. Ser militar, realmente, 
não é para qualquer um, não é para qualquer 
um.  

Então, parabenizo e me congratulo com 
o Centenário do 38.º. Muito obrigado e tenham 
um bom dia. (Palmas) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - É convidado, neste instante, a 
fazer uso da palavra o presidente da Sociedade 
de Amparo à Melhor Idade, Evilasio Siqueira. 
(Palmas) 
 
 O SR. EVILASIO SIQUEIRA - Bom dia a 
todos, principalmente ao Doutor Hércules por 
essa iniciativa extraordinária. Só mesmo com 
uma pessoa como o Doutor Hércules é que 
podemos ter uma reunião tão importante como 
esta aqui hoje, valorizando cada vez mais as 
nossas forças militares, porque sem os militares 
nós não somos nada. Feliz a nação cujo Deus é o 
Senhor e tem seu povo como herdeiro. Então, 
os militares é que seguram o nosso Brasil.  

Felizmente, Deus nos concedeu essa 
coisa extraordinária de eleger, agora, um 
presidente como o Bolsonaro e os generais. 
Agora, o Brasil vai se libertar de toda essa 
situação que nós passamos por muitos anos.  
 Eu não sou de muitas palavras, mas 
todos os comandantes, esses abnegados 
soldados que lutam, que dão a vida pelos civis, é 
uma coisa extraordinária. Ver tombar tantos 
militares na mão desses facínoras, mas Deus 
tem compaixão de todos nós. 
 Meu trabalho é espiritual. Eu tenho uma 
missão muito importante que é a de pregar, não 
em igrejas, mas sim distribuindo a Palavra do 
Senhor por intermédio da Bíblia e outdoor, 
enfim. Nós temos, agora, uma entidade que se 
quiserem acessar, o site é: 
www.leidedeus.org.br. É uma entidade que nós 
temos um pregador e orações diárias, enfim, 

levando a Palavra a todo o Brasil, e nós já temos 
uma grande multidão que assiste diariamente a 
essas orações.  
 Eu quero agradecer e estou à disposição 
para qualquer um de vocês que quiserem ter 
contato comigo. Podem, se quiserem, anotar 
até o meu telefone, podem anotar porque o 
Doutor Hércules tem todo o meu endereço e 
quem sou. Fico à disposição de todos vocês. 
Muito obrigado. (Palmas) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - Representando coronel 
Alexandre Cerqueira, comandante-geral do 
Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, 
fará uso da palavra o major Siwamy Reis dos 
Anjos.  
 
 O SR. SIWAMY REIS DOS ANJOS - Bom 
dia a todos! Em nome do coronel Alexandre dos 
Santos Cerqueira, comandante-geral do Corpo 
de Bombeiros Militar do Espírito Santo, eu 
cumprimento, parabenizo e agradeço o convite 
do nobre deputado Doutor Hércules por esta 
justa homenagem ao Dia do Soldado e ao 
centenário do 38.º Batalhão de Infantaria.  

A essa data, Dia do Soldado, é muito 
importante para a gente, especialmente este 
ano. Tivemos a alegria de receber, de 
entregarmos agora para o nosso centro de 
ensino, a nossa Escola de Formação de 
Bombeiros, cento e cinquenta alunos soldados 
que devem se formar no ano de 2020. Com 
certeza todos eles terão uma experiência, que já 
é antiga, que já é rotina, serão levados ao 38.º 
Batalhão de Infantaria para poder conhecer, 
para poder entender a missão, para poder 
contribuir com a sensação de pertencimento à 
instituição Corpo de Bombeiros e à missão que 
os militares têm com o Brasil, com o país, com a 
sociedade, com a comunidade. Esses alunos, 
não só por isso, mas também porque 
trabalharão juntos em algum momento. O 
Exército brasileiro é um grande parceiro da 
instituição nas nossas atuações em desastres. 
Cada vez mais o país, o mundo é acometido por 
catástrofes que trazem dor, desespero. E nós, as 
forças de segurança, as Forças Armadas e todos 
os outros atores que trabalham em parceria 
conosco, estaremos lá para atender a população 
nesse momento.  
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 Recentemente, não muito tempo, 
tivemos um simulado aqui no Espírito Santo 
em que nós testamos as forças, o conjunto 
das forças num atendimento de grandes 
desastres aqui no estado. As Forças Armadas 
se fizeram muito presentes e eu já agradeço 
essa parceria, essa contribuição há muito 
tempo já. Essa atuação em desastres para nós 
é o nosso dia a dia, é a nossa razão de existir, 
e eu tenho certeza de que todos fazem parte 
do sucesso da segurança das comunidades na 
resposta aos desastres. Particularmente, 
tenho uma admiração profunda à instituição 
Exército Brasileiro porque em vários 
momentos, assim como eu disse, já levamos 
os nossos alunos para terem uma experiência 
no 38.º Batalhão, mas também, 
particularmente, em outras missões, em 
outras tarefas, precisei do apoio e fui muito 
bem recebido.  

Quero fazer só uma menção muito 
especial em uma missão que tive que cumprir 
no Exército dos Estados Unidos, na casa da 
infantaria. Era lá de onde partiam todos os 
efetivos para as guerras no Oriente Médio, 
para as ações do Oriente Médio. Lá, eu 
comecei a perceber, desde o primeiro dia, que 
quando os militares que lá estavam, de vários 
países e também de lá, quando eles viam a 
bandeira do Brasil na mesma hora eles me 
paravam, me cumprimentavam com 
entusiasmo relatando a atuação dos 
integrantes do Exército Brasileiro e da 
Marinha que estavam em missão naquele 
local. Então, foram vários dias que eu passei lá, 
todos os dias pessoas me paravam por conta da 
bandeira e cumprimentavam citando os 
militares do Exército que lá estavam. 

Então, por essa admiração e por esse 
destaque, por esse brio que as instituições 
militares do Brasil têm no exterior - além de 
internamente também no exterior -, eu 
parabenizo, aqui, a todos nós soldados pelo 
nosso dia e pelo centenário do 38.º Batalhão de 
Infantaria do Exército.  
 Muito obrigado! Um bom dia a todos! 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - É convidada a fazer uso da 
palavra, neste instante, a capitã Gisele Rocha.  

 A SR.ª GISELE ROCHA - Bom dia a 
todos. Sou a capitão Gisele Rocha. Sirvo no 
38.º Batalhão de Infantaria. Gostaria de 
agradecer ao senhor deputado Doutor 
Hércules, ao comandante tenente-coronel 
Alves por esse convite de estar aqui 
representando, não só o Batalhão, não só o 
soldado brasileiro, mas o segmento feminino 
do Exército Brasileiro. 
 Somos um grupo de mais de trinta 
mulheres num batalhão de setecentos 
homens, e é importante ressaltar que é um 
batalhão com uma grande representatividade 
feminina. Se não me engano, o batalhão tropa 
que tem maior quantidade de integrantes do 
segmento feminino atuando nas mais diversas 
áreas, sejam elas nas áreas de Saúde, 
administrativa, enfim, cumprindo as diversas 
missões que nos são delegadas. 
 Então, deixo aqui a minha homenagem 
ao soldado que, independente, de ser do sexo 
masculino ou do sexo feminino, de ser de 
qualquer posto ou graduação, temos todos o 
sentimento de soldado. Onde somos 
chamados, estamos presentes. Então, deixo 
aqui a minha homenagem a todos os soldados 
do Exército Brasileiro neste dia. 
 Muito obrigada.  
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - Neste momento, o senhor 
deputado proponente, Doutor Hércules, dará 
início à entrega de certificados aos 
homenageados em comemoração ao Dia do 
Soldado.  
 Nesta oportunidade, serão 
homenageados militares que se destacaram 
no ano de instrução de 2019, entre seus 
companheiros, revelando serem possuidores 
de atributos morais e habilidades profissionais 
que caracterizam o soldado brasileiro. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) - Antes de fazer as 
homenagens, fazer um registro que a nossa 
capitão - muita gente fala capitã; é capitão! - 
Gisele Rocha é a única mulher da Mesa. Pedi 
licença, permissão ao comandante para que 
ela falasse para a gente mostrar a importância 
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da mulher nas Forças Armadas. Então, por isso 
que nós tivemos a honra de ter, pelo menos, 
uma mulher à Mesa, mas precisa de mais 
mulheres à Mesa. Esta Mesa está muito 
machista. 
 Vamos descer para fazer as 
homenagens. 
 O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - Aspirante a oficial João 
Pedro do Nascimento. (Pausa) 
 Aluno de destaque do Núcleo de 
Preparação de Oficiais da Reserva. O diploma 
de destaque, na instrução, é concedido ao 
aluno por ter obtido o primeiro lugar no 
período básico de instrução do núcleo, 
resultado do somatório das disciplinas 
intelectuais, Conceito Comportamental, 
Atividades de Tiro e Educação Física. 
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
 Soldado EV Piter Douglas da Silva 
Levoni. (Pausa)  
 Soldado incorporado em 2019. Faz jus 
ao diploma e barreta de praça mais distinta 
por ter obtido expressivos resultados nas 
instruções de Ordem Unida, Tiro e Educação 
Física e ainda comportamental: assiduidade, 
pontualidade, apresentação pessoal e espírito 
militar destacados. 
 
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Soldado EV Belomatti, primeiro 
colocado como melhor atirador-combatente. 
(Pausa) 

 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Soldado EV Fernando Silva Souza, 

soldado com melhor aptidão física. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

Ato de maior importância, neste 
momento, o senhor deputado Doutor 
Hércules fará a entrega de Títulos de Cidadão 
Espírito-Santense aos seguintes 
homenageados:  

Tenente-Coronel Marcelo Alves Pinto. 
(Pausa) 

Comandante do 38.º Batalhão de 
Infantaria Tibúrcio, em Vila Velha. Marcelo 
Alves nasceu em Brasília. Incorporou-se às 
fileiras do Exército em 1992, na Escola 
Preparatória de Cadetes em Campinas, São 
Paulo. É bacharelado em Ciências Militares, 
realizado na Academia Militar das Agulhas 
Negras, e pós-graduado em Especialização em 
Ciências Militares e Operações Militares, 
realizado na Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais e na Escola de Comando e Estado-
Maior do Exército. 
 

(Procede-se à entrega do título) 
 

Capitão de Fragata Marcelo Maza 
Quadros. (Pausa) 

Comandante da Escola de Aprendizes-
Marinheiros do Espírito Santo. Natural do Rio 
de Janeiro. É graduado em Ciências Navais 
pela Escola Naval e Especialização de 
Eletrônica para Oficiais. 
 

(Procede-se à entrega do título) 
 

Geraldo Bueno Craveiro de Sá. (Pausa) 
Presidente da Associação dos Boinas 

Azuis da ONU, Batalhão Suez. Natural da 
cidade de Ponta Grossa, Paraná. É o fundador 
da Associação dos Boinas Azuis da ONU, 
Batalhão de Suez, no Espírito Santo, e atual 
presidente. Integrou a Primeira Força de 
Emergência das Nações Unidas, atuando como 
força de paz na região da Faixa de Gaza e no 
deserto do Sinai. 

 
(Procede-se à entrega do título) 

 
Neste momento, o senhor deputado 

proponente, Doutor Hércules, com o 
comandante do 38.º Batalhão de Infantaria 
Tibúrcio, tenente-coronel Marcelo Alves Pinto, 
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procederão à entrega dos votos de 
congratulações pelos relevantes serviços 
prestados ao Exército Brasileiro aos senhores: 

Tenente Geraldo César Paulo da Silva, 
mestre da Banda de Música do 38.º Batalhão 
de Infantaria. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do voto 
de congratulação) 

 
Coronel Pedro Amaral Oliveira, ex-

comandante do 38.º Batalhão de Infantaria 
Tibúrcio, que deixa a Assessoria Parlamentar 
do Comando Militar na Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do voto 
de congratulação) 

 
Coronel José Tadeu Simões Speck. ex-

comandante do 38.º Batalhão de Infantaria 
Tibúrcio, que assume a Assessoria 
Parlamentar do Comando Militar na 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do voto 
de congratulação) 

 
Neste momento, será executada, pela 

Banda de Música do 38.º Batalhão de 
Infantaria, sob a regência do tenente Geraldo, 
a Canção do Exército. 

Convidamos todos a ficarem de pé. 
(Pausa) 

 
(A banda se apresenta) 

 
Fará uso da palavra, em nome dos 

homenageados, o tenente coronel Marcelo 
Alves Pinto, comandante do 38.º Batalhão de 
Infantaria. 

 
O SR. MARCELO ALVES PINTO - Em 

nome dos homenageados, gostaria de 
agradecer, Doutor Hércules, por esse 
reconhecimento da Assembleia! E, com muita 
honra, como eu já disse nas minhas palavras 
anteriores, eu recebo o título de Cidadão 

Espírito-Santense! Para nós isso nos faz sentir 
mais pertencentes a esta terra tão querida! 

Então, muito obrigado! Em nome dos 
homenageados, eu agradeço esse 
agraciamento! E muito obrigado pela 
reverência desta Casa de Leis! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) - Só quero lembrar que os 
comandantes do 38.º BI que passam por aqui, 
alguns criam raízes aqui e não vão embora 
mais daqui. Já tem até o dono da Marinha 
daqui, da Capitania dos Portos, que é Cidadão 
Espírito-Santense, que já criou raiz, já mudou 
para cá e vai ficar aqui. Então, tomou água ali 
da Prainha, aquela água abençoada, aos pés 
do Convento Nossa Senhora da Penha, não vai 
embora mais daqui! Viu, comandante? Isso aí! 

Com o comandante Quadros é mesma 
coisa! Não tinha Cidadão Espírito-Santense, 
tomou água lá na Prainha, abençoada por 
Nossa Senhora da Penha, não vai embora 
mais! 

Pois, não, Rikelme! 
 
O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 

KRÜGER SALES) - Neste momento, serão 
retiradas do recinto as bandeiras do Brasil e 
do estado do Espírito Santo. Convidamos a 
todos que, em condição de respeito, a ficarem 
de pé. 

 
(São retiradas as Bandeiras) 

 
Podem se assentar. 
Para o encerramento desta sessão 

solene, devolvo a palavra ao senhor deputado 
proponente, Doutor Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) - Muito obrigado, Rikelme! 
Nós queremos, com muita alegria, 

muita emoção, dizer da satisfação que nós 
temos das Forças Armadas, da Polícia Civil, da 
Polícia Federal, dos bombeiros militares ou 
bombeiros civis, que naturalmente têm sido 
orgulho para o nosso povo brasileiro! Quem 
não se arrepia quando toca um hino tão belo? 
Isso realmente é emocionante! 
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Quero, neste momento, agradecer a 
Deus! Agradecer ao Evilasio, que mais uma 
vez... Ele já distribuiu mais de trinta mil 
Bíblias. Está aqui o endereço eletrônico, vocês 
poderão conhecer. Ele tem uma missão muito 
interessante. Nós estamos em uma luta pelo 
Hospital Doutor Pedro Fontes, aqui em 
Cariacica - pouca gente conhece o antigo 
Leprosário, trabalhei lá por dez anos. E ele diz 
que tem uma dívida com aquele hospital. 
Estamos lutando para melhorar.  

Lá tem um amigo, o tio Guido, com 
noventa e sete anos. Mando um abraço para o 
tio Guido, lá no Pedro Fontes! Está cego há 
muitos anos, mutilado, em cima de uma cama. 
E a gente fala: Como é que vai, tio Guido? Ele 
fala: Graças a Deus, eu vou bem! Disto que 
nós temos que nos lembrar, agradecer todos 
os dias a Deus: a saúde que nós temos, as 
condições de andar, de enxergar. Vá ali, na 
União dos Cegos, em Vila Velha, ver um cego 
falar graças a Deus, eu estou bem. E ele não 
enxerga. O Carlos Ajur, meu amigo de Vila 
Velha! Fecha seus olhos dentro da sua casa 
dez minutos só. Anda dentro da sua casa. 
Você sabe onde está seu banheiro, onde está 
sua geladeira, seu fogão, sua cama. Fecha os 
olhos, e você que já viu onde está tudo isso, e 
faça uma reflexão. Você tem que agradecer 
todo dia tudo que você tem, que Deus te deu 
sem você pedir. 

Então, quero agradecer inicialmente a 
Deus. Agradecer também à TV Assembleia, 
nossos cinegrafistas competentes, nossos 
repórteres; agradecer ao serviço de som, 
muito obrigado. A limpeza, são as pessoas 
invisíveis que limparam tudo aqui para nós. 
Vocês não viram, nós não vimos. Mas 
agradecer especialmente à Vera, que é a líder 
do pessoal da limpeza. Agradecer aos 
seguranças que estão aqui ajudando, 
orientando para onde ir. Agradecer nosso 
querido garçom, Eliones, mais conhecido por 
Lilico, aqui que serviu a nossa água. Agradecer 
também na sonorização, o Tiago, muito 
obrigado, Tiago e seu grupo. Fabiana, que 
projetou aí no painel essas marcas inclusive a 
foto de quando eu era bem novinho, tinha até 
cabelo.  

Tem gente que não acredita, mas é 
verdade. Viu o tempo que eu era soldado. E 
tenho muito orgulho de ter sido pé de poeira. 
Tenho muito orgulho disso. Sabe isso é um... A 
gente aprende tanta coisa, disciplina, sabe o 
amor à pátria, o fervor que nós temos pelo 
nosso país. Não é? E vamos também pedir 
àqueles que forem para a reserva, que entrem 
para a política. Para melhorar o nível político 
do nosso país. Entra para a política, porque o 
político que se mete em sujeira, ele fala: Ah, 
política é coisa suja, porque ele não quer 
ceder o lugar. Entra na política.  

As mulheres, precisamos de mais 
mulheres. Mulheres na política. Essa história 
de reservar um número para as mulheres nos 
partidos, isso é uma bobagem tão grande. Nós 
temos que mostrar o valor e a luta da mulher. 
Por isso fiz questão que viesse a capitão Gisele 
Rocha para a Mesa para mostrar a 
importância da mulher nas Forças Armadas. 
Bem, mais uma vez, agradecer a todos e dizer 
do imenso orgulho de poder homenagear o 
nosso Batalhão Tibúrcio.  

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores deputados e as senhoras 
deputadas para a próxima, que será ordinária, 
no dia 2 de setembro, às 15h.  

Está encerrada a sessão. 
Vamos com Deus e em paz! Bom dia a 

todos.  
 
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão é ordinária, cuja Ordem 
do Dia foi anunciada na 
septuagésima sétima sessão 
ordinária, realizada em 28 de 
agosto de 2019) 

 
 

Encerra-se a sessão às onze horas e 
sete minutos. 

 
 

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

Identificador: 330038003200340031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



DIÁRIO OFICIAL 

PODER LEGISLATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Identificador: 330038003200340031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SECRETARIA-GERAL 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral 

 

CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
Secretário-Geral da Mesa 

 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS 
Procurador-Geral 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

FERNANDO VAILANT SA PRADO CARREIRO 
Secretário de Comunicação Social 

 

DANILO SERGIO SALVADEO 
Chefe de Comunicação Social da Presidência 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral 

 

RICARDO BENETTI FERNANDES MOÇA 
Subprocurador-Geral 

 

DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 

WANDERSON MELGAÇO MACEDO 
Diretor de Redação 

 

JOÃO MANOEL MIRANDA NUNES 
Diretor da Procuradoria 

 

OZIEL DOS SANTOS ANDRADE 
Diretor de Taquigrafia Parlamentar 

 

DORIMAR MANDATTO 
Diretor de Tecnologia da Informação 

 

ERYKA DA SILVA CORTELETTI 
Diretora de Documentação e Informação 

 

JOSÉ ROBERTO SILVA HERNANDES 
Diretor da Consultoria Temática 

 

SEBASTIÃO DA SILVEIRA CARLOS NETO 
Diretor de Infraestrutura e Logística 

 

SÉRGIO DE ASSIS LOPES 

Diretor de Segurança Legislativa 
 

JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS 
Diretora de Finanças 

 

RAFAEL NUNES CORREA 
Diretor de Controle Interno 

 

Identificador: 330038003200340031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.


	CAPA DIR para  13.06.2019.pdf
	CAPA DIR para  19.02.2019.pdf
	Sem titulo



		2019-09-04T08:32:41-0300




