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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2231 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA, por Ato de seu Presidente com 
base na Resolução nº 5.915 de 19 de fevereiro 
de 2019, no uso de suas atribuições legais: 
 

DESIGNAR o servidor efetivo RODRIGO 
FRANCISCO TEIXEIRA DE MIRANDA, matrícula 
nº 207945, ocupante do cargo de 
COORDENADOR DO SETOR DE FOLHA DE 
PAGAMENTO, com o objetivo de acompanhar 
e fiscalizar a execução do Contrato nº 
020/2019, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em consultoria para 
estudo e reavaliação atuarial, em 
cumprimento ao art. 67 da Lei 8.666/93, e de 
acordo com a indicação da Secretaria de 
Gestão de Pessoas e ratificação da Subdireção 
Geral da Secretaria, às fls. 158-159, do 
processo nº 192275, onde não acarretará 
aumento de despesa para a ALES, e com 
efeitos retroativos ao início da vigência do 
contrato. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2232 
 

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, RENATO RIBEIRO do cargo em 
comissão de Supervisor do Arquivo-Geral, 
código SAG, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2233 

 
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, DORALICE VENTURIM DALVI 
DE PAULA, do cargo em comissão de Supervisor 
da Comissão de Justiça, código SCJ, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2234 

 
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, THIAGO NUNES LOUREIRO, do 
cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2235 

 

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 
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janeiro de 1994, ANDRE LUIZ NASCIMENTO, do 
cargo em comissão de Coordenador-Geral de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
CGGRP, do gabinete do Deputado Rafael 
Favatto, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 193471/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2236 
 

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, BARBARA CRISTINA CARDOSO 
RODRIGUES, do cargo em comissão de Adjunto 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ADGRP, do gabinete do Deputado 
Coronel Alexandre Quintino, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
193477/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2237 

 
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, HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL, 
do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Rafael 
Favatto, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 193469/2019. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2238 

 
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, GLACILEIA ZANELATO STELZER, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2239 

 
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, HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete do Deputado Rafael 
Favatto, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 193470/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2240 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, BARBARA CRISTINA CARDOSO 
RODRIGUES, para exercer o cargo em comissão 
de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 
Deputado Coronel Alexandre Quintino, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 193477/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2241 

 
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, WAGNER NEUMEG, para exercer o 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Rafael Favatto, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 193397/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2242 

 
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, REBECCA BERNARDINO RIBEIRO, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador-
Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código CGGRP, no gabinete do 
Deputado Rafael Favatto, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
193472/2019. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2243 

 
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, ALLYNE SILVA CORREIA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2244 

 
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, ELIANA RIBEIRO DA SILVA CADE, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2245 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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TORNAR INSUBSISTENTES os Atos nºs 
2224 e 2229 publicados em 06/11/2019, em 
nome de ALINE VENANCIO DE SOUZA, matrícula 
nº 206564, ocupante do cargo em comissão de 
Assessor Sênior da Secretaria. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2246 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

TORNAR INSUBSISTENTES os Atos nºs 
2225 e 2228 publicados em 06/11/2019, em 
nome de JOVANIO SCHULZ, matrícula nº 
209345, ocupante do cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Secretaria. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2247 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CESSAR OS EFEITOS, do Ato nº 1880, 
publicado em 13/08/2019, que concedeu a 
Gratificação por Representação Parlamentar a 
servidora BARBARA CRISTINA CARDOSO 
RODRIGUES, matrícula nº 209806, ocupante do 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, 
indicado pelo Deputado Coronel Alexandre 
Quintino. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 2248 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019, e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, a servidora 
MARIANA FRAGA FERREIRA, matrícula nº 
209944, ocupante do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, indicado pelo 
Deputado Delegado Danilo Bahiense, conforme 
processo administrativo nº 193475. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2249 
 

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

Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019, e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, a servidora 
MARIANA MARTINS MAGALHAES, matrícula nº 
204871, ocupante do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, indicado pelo 
Deputado Adilson Espindula, conforme processo 
administrativo nº 193479. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2250 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019, e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, ao servidor 
HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL, matrícula nº 
209550, ocupante do cargo em comissão de 
Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, indicado pelo 
Deputado Dr. Rafael Favatto, conforme 
processo administrativo nº 193476. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2251 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019, e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, ao servidor 
GERLIANO MENDONÇA DA ROCHA, matrícula 
nº 210000, ocupante do cargo em comissão de 
Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, indicado pelo 
Deputado Coronel Alexandre Quintino, 
conforme processo administrativo nº 193478. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 
 

PORTARIA Nº 271 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 

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

TORNAR INSUBSISTENTE, o Resumo de 
Contrato de Complementação Educacional Não 
Remunerado, publicado em 22/10/2019, da 
estagiária MARIA DA PENHA DE MIRANDA 
ASSUNÇÃO.  
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
04 de novembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 268 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

MARCAR as férias regulamentares da 
servidora abaixo relacionada: 

 

Matrícula Servidora Exercício 
Período 
marcado 

Quantidade 
de Dias 

208935 

KENDALLY 
VIEIRA 
FERREIRA DE 
SOUZA 

2019 

06/12/2019 a 
20/12/2019 e 
15/07/2020 a 
29/07/2020 

30 (trinta) 
dias 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

01 de novembro de 2019. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
JOEL RANGEL 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 269 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
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atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade de 
dias 

200744 

ARCELISA 
EUGENIA 
BATISTA 
BREDER 

2019 
02/12/2019 

a 
16/12/2019 

11/11/2019 
a 

25/11/2019 

15 (quinze) 
dias 

35984 
MARCOS 
PONTES DE 
AQUINO 

2019 
01/07/2019 

a 
30/07/2019 

18/11/2019 
a 

02/12/2019 
e 

02/01/2020 
a 

16/01/2020 

30 (trinta) dias 

209587 
THAYSLINE 
OVANI 
APELFELER 

2019 
03/11/2019 

a 
02/12/2019 

20/01/2020 
a 

03/02/2020 
e 

06/07/2020 
a 

20/07/2020 

30 (trinta) dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
04 de novembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 270 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade de 
dias 

209140 
JORGE LUIZ 
PONTINI 
CARRETTA 

2018 

26/12/2019 
a 

09/01/2020 
e 

17/12/2019 
a 

25/12/2019 

18/11/2019 
a 

02/12/2019 
e 

06/01/2020 
a 

14/01/2020 

24 (vinte e 
quatro) dias 

205115 
MARIA 
FERREIRA 
DA SILVA 

2019 
02/01/2020 

a 
16/01/2020 

23/03/2020 
a 

06/04/2020 

15 (quinze) 
dias 

207932 

NILTON 
ALEXANDRE 
BARROS DA 
SILVA 

2019 
18/11/2019 

a 
02/12/2019 

02/01/2020 
a 

16/01/2020 

15 (quinze) 
dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de novembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DO CONVÊNIO DE CESSÃO DE 
SERVIDOR Nº 002/2019 - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 
A Subdireção Geral da Secretaria - Setor de 
Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo em atendimento ao 
que dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública 
a celebração do Termo de Cessão nº 002/2019, 
conforme descrito abaixo: 
 
CEDENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CESSIONÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA 
VELHA. 
 
OBJETO: Cessão de Servidor FRANZ SCHUBERT 
SATHLER ALVES AMBRÓSIO, matrícula 201641, 
da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, ocupante do quadro pessoal 
da CEDENTE. 
 
PROCESSO: 193297. 
 
VIGÊNCIA: O presente TERMO DE CESSÃO terá 
inicio na data de sua assinatura e vigorará por 
um período de 12 (doze) meses. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa em, 
06 de novembro de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 07.11.19 • 

 
HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE SEGURANÇA  

Segurança Pública: Direitos E Prioridades 

05h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE FINANÇAS 

Apresentação do PPA 2020-2023 e LOA 2020 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV Conheça a importância das boas práticas na fabricação do açaí 
para garantir um produto de qualidade e livre de doenças 

07h35 A GRANDE REPORTAGEM A Constituição Federal completa trinta anos de promulgação em 
2018. A Grande Reportagem faz um resgate histórico sobre a 
elaboração da lei maior do país e o que representou a nova 
Constituição após o período da ditadura. Também aponta 
avanços e desafios a serem enfrentados pela chamada "Carta 
Magna" 

08h00 STJ NOTÍCIAS Veja no STJ Notícias dessa semana: STJ decide sobre prazo para 
devolução de quantia paga por produto com defeitos sucessivos. 
As relações de consumo entre companhias aéreas e passageiros. 
E ainda: Ministros do STJ entendem que exposição imprópria de 
pessoa com deficiência fere a dignidade do ser humano e leva ao 
pagamento de indenização por danos morais 

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

09h00 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Comissão de Saúde 

10h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Infraestrutura 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM A Constituição Federal completa trinta anos de promulgação em 
2018. A Grande Reportagem faz um resgate histórico sobre a 
elaboração da lei maior do país e o que representou a nova 
Constituição após o período da ditadura. Também aponta 
avanços e desafios a serem enfrentados pela chamada "Carta 
Magna" 

12h30 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça Valéria Barros Duarte explica o papel do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo no processo de 
adoção de crianças e adolescentes, o passo a passo para a 
adoção legal no País, quais procedimentos cabe a ação direta do 
MP, e quais as ações para prevenir adoções irregulares e sem 
amparo legal 

13h00 DEDO DE PROSA Afeto, sensibilidade e persistência são os poderes especiais do 
herói "Fininho", protagonista do livro do escritor Edmar Zorzal. O 
romance juvenil, que leva o nome do personagem é um narrativa 
sobre sonhos, vitórias e dores 

13h30 CONEXÃO ELEITORAL No programa dessa semana você vai ver: ouvidoria do TSE 
realizou mais de dois mil atendimentos em setembro, e ainda 
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lista atualizada de filiados partidários já está disponível já está no 
site do Tribunal 

14h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE JUSTIÇA (V) 

Projeto de Lei Que Cria a Carteira de Identificação do Autista 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ES 

Trabalhos do Tribunal de Contas do Espirito Santo 

18h00 COM A PALAVRA Deputada fala sobre combate à violência contra a mulher e aos 
animais, criação de políticas públicas e manutenção e incentivo a 
produção da agricultura familiar no interior do estado 

18h30 DEDO DE PROSA Afeto, sensibilidade e persistência são os poderes especiais do 
herói "Fininho", protagonista do livro do escritor Edmar Zorzal. O 
romance juvenil, que leva o nome do personagem é um narrativa 
sobre sonhos, vitórias e dores 

19h00 SESSÃO SOLENE Homenagem á Reforma Luterana 

20h30 STJ: STJ NOTÍCIAS Veja no STJ Notícias dessa semana: STJ decide sobre prazo para 
devolução de quantia paga por produto com defeitos sucessivos. 
As relações de consumo entre companhias aéreas e passageiros. 
E ainda: Ministros do STJ entendem que exposição imprópria de 
pessoa com deficiência fere a dignidade do ser humano e leva ao 
pagamento de indenização por danos morais 

21h00 MPF-INTERESSE PÚBLICO No quadro Acontece nas Redes, conheça um sítio arqueológico 
no Distrito Federal. Em MG, o MPF fez uma recomendação aos 
Correios para indenizar também os destinatários quando houver 
extravio das encomendas. Obras de duplicação da BR 101 em 
Sergipe duram quase uma década e ainda a última reportagem 
da série “Caso Pinheiro” 

21h30 CIÊNCIA E LETRAS Formulário Médico Jesuíta de 1703 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 A GRANDE REPORTAGEM A Constituição Federal completa trinta anos de promulgação em 
2018. A Grande Reportagem faz um resgate histórico sobre a 
elaboração da lei maior do país e o que representou a nova 
Constituição após o período da ditadura. Também aponta 
avanços e desafios a serem enfrentados pela chamada "Carta 
Magna". 

22h45 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça Valéria Barros Duarte explica o papel do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo no processo de 
adoção de crianças e adolescentes, o passo a passo para a 
adoção legal no País, quais procedimentos cabe a ação direta do 
MP, e quais as ações para prevenir adoções irregulares e sem 
amparo legal 

23h15 DEDO DE PROSA Afeto, sensibilidade e persistência são os poderes especiais do 
herói "Fininho", protagonista do livro do escritor Edmar Zorzal. O 
romance juvenil, que leva o nome do personagem é um narrativa 
sobre sonhos, vitórias e dores 

23h45 COM A PALAVRA Deputada fala sobre combate à violência contra a mulher e aos 
animais, criação de políticas públicas e manutenção e incentivo a 
produção da agricultura familiar no interior do estado 

 

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 

 
DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS, REALIZADA 
EM 04 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Havendo número 
legal e invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos desta comissão. 

Solicito à secretária que faça a leitura das 
atas das reuniões anteriores. 

 

(A senhora secretária procede à 
leitura das atas da oitava 
audiência pública, realizada em 
17 de outubro de 2019; da nona 
audiência pública, realizada em 
18 de outubro de 2019, e da 
décima reunião ordinária, 
realizada em 21 de outubro de 
2019) 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Em discussão as atas. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o deputado Enivaldo dos 
Anjos? (Pausa) 

Aproveitar aqui e saudar o deputado 
Enivaldo dos Anjos, vice-presidente, o deputado 
Marcos Garcia, o futuro prefeito de Linhares, 
pelo menos o é aqui na Assembleia, o deputado 
Alexandre Xambinho, o deputado Gandini. 

Vota com a aprovação, de acordo como 
lida. 

Deputado Marcos Garcia? 
 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Voto 
favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Deputado Xambinho? 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Voto favorável, senhor presidente. 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Deputado Gandini? 
 

O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Como 
lida. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Aprovada como lida. 
Saudar também o procurador, os 

servidores e os demais presentes. 
Solicito que faça a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 23/2019, da Ales, referente ao 

Ofício n.º 378/2019.   
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ciente.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 43/2019, da Ales, referente ao 

Ofício n.º 534/2019. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ciente.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 45/2019, da Ales, referente ao 

Ofício n.º 56/2019.   
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Ciente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Ofício n.º 46/2019, da Ales, referente ao 
Ofício n.º 32/2019.   

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Ciente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 47/2019, da Ales, referente ao 

Ofício n.º 613/2019. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ciente.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
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Ofício n.º 11/2019, da Ales, referente ao 
ofício de prestação de contas do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo, 
referente ao mês de setembro de 2019. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ciente.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E 
DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ordem do dia. Vou 
sugerir alteração parcial do calendário de 
tramitação do Plano Plurianual, PPA 2020- 2023, 
alterando a data da sua leitura para o dia 12 de 
novembro deste ano, 2019. 

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

vota o deputado Enivaldo? (Pausa) 
Pela aprovação. 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Pela 

aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Deputado Alexandre 
Xambinho? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Favorável, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Deputado Gandini? 

 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Pela 

aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Deputado José 

Esmeraldo, de quem registro a presença. 
(Pausa) 

Pela aprovação. 
Aprovada como lida. 
 
Concedo a palavra ao deputado José 

Esmeraldo para relatar o Projeto de Lei n.º 
23/2019. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Autor deputado Bruno Lamas, Projeto 
de Lei n.º 23/2019. Assunto: altera a redação do 
art. 30, da Lei n.º 10.011, de 21 de maio de 
2013, que dispõe sobre o Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação de 
quaisquer bens ou direitos, definindo seu 
pagamento de forma parcelada. 

O parecer, senhor presidente Euclério 
Sampaio, a Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas é pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
23/2019, de autoria do deputado Bruno Lamas. 

É como emito meu parecer. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Em discussão o 
parecer do relator, deputado José Esmeraldo. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Favorável, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Deputado Marcos 
Garcia? 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - 

Favorável. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Deputado Enivaldo 
dos Anjos? (Pausa) 

Favorável.  
Deputado Fabrício Gandini? 

 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Com o 

relator. 
Identificador: 340035003000320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 07 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 11 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Acompanho. 

Matéria aprovada na Comissão de 
Finanças, à unanimidade. 

Concedo a palavra ao deputado 
Alexandre Xambinho para relatar o Projeto de 
Lei n.º 132/2019. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Senhor presidente, trata-se do Projeto de Lei n.º 
132/2019, da deputada Janete de Sá, onde 
declara o município de Ibiraçu como Capital 
Estadual do Pastel. 

Pelo reconhecimento do município de 
Ibiraçu como Capital Estadual do Pastel faz jus 
aos empresários, aos trabalhadores das 
tradicionais pastelarias que produzem, com 
tanto carinho e profissionalismo, há mais de 
sessenta anos, os melhores pasteis do Brasil, 
trazendo ao município de Ibiraçu o 
reconhecimento por parte de todos que 
trafegam na BR-101, além de trazer visibilidade 
ao estado do Espírito Santo. 

E por se importar para o turismo 
capixaba e o município de Ibiraçu, relato 
favorável ao projeto de lei de iniciativa da 
deputada Janete de Sá, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o deputado... 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Excelência! 
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Desculpa. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Eu me atrasei um pouquinho. Como é o 
negócio do pastel?  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 
voto com o relator, senhor presidente.  

 

O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Também 
vou votar com o relator, senhor presidente.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Deputado Marcos Garcia, como vota? 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Voto 
favorável. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Deputado Xambinho é o relator. 

Deputado José Esmeraldo? 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Eu acredito que todo mundo aqui gosta 
de pastel. Não é isso, Euclério? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Matéria aprovada por unanimidade. 

Devolvo à Mesa e convoco o senhor 
presidente. 

Neste caso, V. Ex.ª vota a favor também? 
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Voto favorável. 

Peço desculpas. 
Matéria aprovada. 
Concedo a palavra ao deputado Marcos 

Garcia. 
 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Projeto 
de Lei n.º 131/2019, de autoria do deputado 
Carlos Von, declara o município de Guarapari 
capital do turismo no estado do Espírito Santo. 
O prazo já está em vigor. Eu concordo 
plenamente com a atitude do deputado. Acho 
que faz justiça com o município de Guarapari.  

Infelizmente, estão faltando algumas 
estruturas no município, mas nada que não se 
resolva em curto prazo. Tem belíssimas praias. 
Eu mesmo vou muito à cidade de Guarapari. E 
eu quero prestigiar e apoiar o deputado Carlos 
Von. Voto favorável.  

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - O parecer é pela 
aprovação. 

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

eu quero ressaltar que, de fato, Guarapari tem 
uma das praias mais bonitas do nosso país, 
junto com Vila Velha e Vitória, mas Guarapari é 
uma exceção e eu quero parabenizar o 
deputado Carlos Von. E nossa esperança é que o 
futuro prefeito olhe por Guarapari. 

Concedo a palavra ao deputado José 
Esmeraldo. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Deputado presidente, doutor Euclério 
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Sampaio, o deputado Carlos Von é um excelente 
deputado. E realmente Guarapari, quando 
trouxe a esta Casa de Leis o deputado Carlos 
Von, realmente colocou um homem à altura 
daquele povo. 

Todos sabem, principalmente da praia de 
areia monazítica, essa praia maravilhosa que 
milhares e milhares de turistas procuram até 
para tratar da saúde. Ele foi muito feliz, em 
função do que representam as praias de 
Guarapari para todo o país, principalmente para 
os mineiros. Os mineiros ali têm uma grande 
tendência a caminhar para as praias de 
Guarapari: Praia do Morro, Praia da Areia Preta, 
Praia da Castanheira, enfim, são várias praias 
que trazem uma tranquilidade às famílias que 
vêm passar suas férias.  

Meus parabéns ao Carlos Von. Nós não 
poderíamos deixar... Para mim, seria uma 
surpresa, porque ele sempre apresenta projetos 
de interesse social e cada dia mais elevando o 
nome de um município tão importante quanto 
Guarapari.  

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Como vota o 
deputado Marcos Garcia? 

 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - 
Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Deputado Xambinho?  

 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Acompanho o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Enivaldo e Gandini já 
votaram.  

 
 O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Com o 
relator. 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu não 
votei ainda, não, senhor presidente.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Como vota, deputado 
Enivaldo? 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 
queria votar, inclusive, lembrando que tenho 

conversado com o subsecretário de Turismo, 
Gedson Merízio, e temos programado e várias 
ações estão sendo programadas para beneficiar, 
de acordo com o que falou o deputado Marcos 
Garcia, para melhorar o turismo de Guarapari. E 
ele tem feito esse esforço, já que ele é de 
Guarapari, junto ao governador, no sentido de 
fazer vários investimentos que, com certeza, vão 
dar a Guarapari ainda mais destaque. 

Voto favorável, já que quem podia 
reclamar era o deputado Gandini, que está 
tomando a capital para tudo quanto é lado, mas 
como ele não está reclamando e ele é a favor 
também, eu vou acompanhar a matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Deputado Gandini 
votou favorável. Também voto favorável. 

Matéria aprovada à unanimidade. 
Pergunto se algum deputado quer fazer 

alguma comunicação. (Pausa) 
Nada mais havendo a tratar, agradeço a 

presença de todos. Vou encerrar a presente 
sessão, antes, porém, vou convocar a próxima, 
ordinária, em dia e horário regimentais.  

Boa tarde a todos! 
Está encerrada a sessão. 
 

(Encerra-se a reunião às 
13h45min) 
 

_______________________________________ 

 
CENTÉSIMA QUARTA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 04 DE 
NOVEMBRO DE 2019. 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, à hora 
regimental, para ensejar o início 
da sessão, registram presença os 
senhores deputados Dary 
Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, 
Engenheiro José Esmeraldo, 
Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, 
Euclério Sampaio, Freitas, 
Hudson Leal, Iriny Lopes, 
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Marcelo Santos, Pr. Marcos 
Mansur, Sergio Majeski, 
Theodorico Ferraço e Vandinho 
Leite) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Boa tarde a todos e a todas. 

Há quorum para abertura da sessão, de 
acordo com o painel eletrônico. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o Delegado Doutor 
Danilo Bahiense a proferir um versículo da 
Bíblia. 

  
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere 
Provérbios, 4:23) 
 
(Assume a 1.ª secretaria, a 
convite do presidente, o senhor 
deputado Doutor Hércules) 
 
(Registra presença o senhor 

deputado Carlos Von) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Dispenso a ata conforme publicada, e 
aprovada. 

Peço ao deputado Doutor Hércules que 
possa fazer a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

1. Ofício n.º 351/2019, do deputado Pr. 
Marcos Mansur, justificando ausência à sessão  
ordinária do dia 23 de outubro de 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=83589&arquivo=Arquiv
o/Documents/OJAP/83589-
113416610631102019-assinado.pdf#P83589  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Justificada a ausência. À Secretaria. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

2. Ofício n.º 352/2019, do deputado 
Marcos Garcia, justificando ausência à 
sessão  ordinária do dia 16 de outubro de 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=83606&arquivo=Arquiv
o/Documents/OJAP/83606-
135450801431102019-assinado.pdf#P83606  
  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Justificada a ausência. À Secretaria. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
3. Emenda Modificativa n.º 01/2019, da 

deputada Janete de Sá, ao art. 16 do Projeto de 
Lei n.º 857/2019, de sua autoria, que dispõe 
sobre procedimentos para normatizar a criação 
de abelhas nativas sem ferrão no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83668&arquivo=Arquiv
o/Documents/EM/83668-
113951461201112019-assinado.pdf#P83668  
  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Junte-se ao Projeto de Lei n.º 857/2019. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
4. Mensagem n.º 206/2019, do 

governador  do Estado, encaminhando o 
Projeto de Lei n.º 916/2019, que "Abre o 
Crédito Especial no valor de R$ 2.550.000,00 
(dois milhões, quinhentos e cinquenta mil 
reais), em favor da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento". 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83555&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83555-175616921630102019-
assinado.pdf#P83555  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Publique-se. À Comissão de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

5. Mensagem n.º 207/2019, do 
governador do Estado, encaminhando o 
Projeto de Lei Complementar n.º 55/2019, que 
"Altera a Lei Complementar n.º 420, de 29 de 
novembro de 2007 para conceder aos Militares 
ocupantes dos cargos de Secretário e 
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Subsecretário de Estado tratamento 
remuneratório isonômico com relação aos 
demais servidores público na mesma situação 
jurídica". 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83638&arquivo=Arquiv
o/Documents/PLC/83638-
172516267231102019-assinado.pdf#P83638  
 

  (Registra presença o senhor 
deputado Marcos Garcia) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 
120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania, de Segurança e de 
Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
6. Mensagem n.º 28/2019, do 

governador  do Estado, encaminhando Veto 
Total, ao Autógrafo de Lei n.º 105/2019, que 
“Concede isenção do pagamento de taxas 
estaduais, relativas à renovação da Carteira 
Nacional de Habilitação - CNH, para condutor 
profissional desempregado”, de autoria do 
deputado Alexandre Xambinho, relacionado ao 
Projeto de Lei n.º 648/2019. (Veto n.º 28/2019) 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83558&arquivo=Arquiv
o/Documents/MV/83558-
181507861630102019-assinado.pdf#P83558  
  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Publique-se. À Comissão de Justiça. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
7. Mensagem n.º 29/2019, do 

governador  do Estado, encaminhando Veto 
Total,  ao Autógrafo de Lei n.º 118/2019, que 
“Obriga as concessionárias prestadoras do 
serviço de fornecimento de energia elétrica no 
Estado a disponibilizar na conta de energia 
informativo acerca da data de renovação da 
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE”, de 
autoria do deputado Vandinho Leite, 
relacionado ao Projeto de Lei n.º 207/2019. 
(Veto n.º 29/2019) 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83559&arquivo=Arquiv
o/Documents/MV/83559-
181851893430102019-assinado.pdf#P83559  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Publique-se. À Comissão de Justiça. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
8. Mensagem n.º 109/2019, do 

governador do Estado, de resposta ao 
Requerimento de Informações n.º 122/19, do 
deputado  Sergio Majeski,   informações 
relacionadas às obras de restauro e a 
reabertura do Teatro Carlos Gomes. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83560&arquivo=Arquiv
o/Documents/RRI/83560-
182630175630102019-assinado.pdf#P83560  
 

(Registram presença os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Coronel Alexandre Quintino e 
Luciano Machado) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Ciente. Encaminhe-se ao autor do 
requerimento. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
9. Mensagem n.º 110/2019, do 

governador do Estado, de resposta ao 
requerimento de informações n.º 123/19, 
do  deputado  Carlos Von , solicita 
levantamento de dados, os quais deverão ser 
compilados em demonstrativo circunstanciado 
e pormenorizado dos impactos financeiros-
orçamentários do ingresso proveniente da 
receita tributária decorrente de cobrança da 
taxa de Alvará Anual expedida aos 
estabelecimentos de hospedagem, hotéis, 
motéis, pensões e similares prevista na Lei 
7.001/01, tabela I (Sesp/outros), itens 18, 19, e 
20. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83561&arquivo=Arquiv
o/Documents/RRI/83561-
182906910530102019-assinado.pdf#P83561  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Ciente. Encaminhe-se ao autor do 
requerimento. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

10. Mensagem n.º 111/2019, do 
governador do Estado, de resposta ao 
requerimento de informações n.º 124/19, do 
deputado Euclério Sampaio, solicita saber quais 
empresas possuem ou possuíram 
contrato/prestou serviços de sinalização 
vertical e horizontal nos últimos 05 anos com 
essa Secretaria e com o Governo do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83564&arquivo=Arquiv
o/Documents/RRI/83564-
183208645230102019-assinado.pdf#P83564  
  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Ciente. Encaminhe-se ao autor do 
requerimento. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
11. Mensagem n.º 112/2019, do 

governador do Estado, de resposta ao 
requerimento de informações  n.º 125/19, 
deputado Sergio Majeski, solicita cópia do 
Estudo e Relatório de Impacto (EIA/RIMA), 
apresentado pela empresa Suzano papel e 
Celulose, no processo de licenciamento de 
aproximadamente 5,1 mil hectares de terra 
para plantio de eucalipto no município de 
Conceição da Barra. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83565&arquivo=Arquiv
o/Documents/RRI/83565-
184443912730102019-assinado.pdf#P83565  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Ciente. Encaminhe-se ao autor do 
requerimento. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

12. Mensagem n.º 113/2019, do 
governador do Estado, de resposta ao 
requerimento de informações nº 126/19, do 
deputado Sergio Majeski, informações 
relacionadas às despesas realizadas pelo 
Governo do Estado com inserções publicitárias 
sobre a criação do Fundo Soberano 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=83566&arquivo=Arquiv
o/Documents/RRI/83566-
185947539530102019-assinado.pdf#P83566  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Ciente. Encaminhe-se ao autor do 
requerimento. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
13. Mensagem n.º 114/2019, do 

governador do Estado, de resposta ao 
requerimento de informações n.º 128/19, 
do  deputado  Theodorico Ferraço, solicita 
saber o motivo que levou à paralisação da obra 
de pavimentação asfáltica da estrada da Gruta. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83567&arquivo=Arquiv
o/Documents/RRI/83567-
190403305730102019-assinado.pdf#P83567  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Ciente. Encaminhe-se ao autor do 
requerimento. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

14. Mensagem n.º 115/2019, do 
governador do Estado, de resposta ao 
requerimento de informações n.º 129/19, 
do  deputado Euclério Sampaio, solicita saber a 
quantidade de bolsas de estudos 
pagas/cedidas pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) 
nos últimos 05 (cinco) anos, mês a mês. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Identificador: 340035003000320030003A00540052004100 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=83568&arquivo=Arquiv
o/Documents/RRI/83568-
190646149830102019-assinado.pdf#P83568  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Ciente. Encaminhe-se ao autor do 
requerimento. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
15. Mensagem n.º 30/2019, do 

governador do Estado, encaminhando Veto 
Total, ao Autógrafo de Lei n.º 103/2019, que 
“Proíbe a utilização e o fornecimento de copos 
plásticos descartáveis pelos restaurantes, 
bares, lanchonetes, barracas de praia, 
ambulantes e similares no âmbito do Estado, e 
dá outras providências”, de autoria do 
deputado Dr. Emílio Mameri, aprovado nessa 
Casa, relacionado ao Projeto de Lei n.º 
26/2019. (Veto n.º 30/2019). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83569&arquivo=Arquiv
o/Documents/MV/83569-
195456203130102019-assinado.pdf#P83569  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Publique-se. À Comissão de Justiça. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
16. Mensagem n.º 218/2019, do 

governador do Estado, encaminhando o 
Projeto de Lei Complementar n.º 56/2019,  que 
"Dispõe sobre a atuação da Procuradoria-Geral 
do Estado na representação judicial e 
extrajudicial e na consultoria jurídica do 
Departamento de Edificações e de Rodovias do 
Estado do Espírito Santo - DER-ES 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=83639&arquivo=Arquiv
o/Documents/PLC/83639-
174811973431102019-assinado.pdf#P83639  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 

120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Infraestrutura e de Finanças. 

 
 (Registra presença a senhora 

deputada Janete de Sá) 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
17. Mensagem n.º 20/2019, do 

governador do Estado, comunicando 
afastamento do Governador no período de 1.º 
a 10 de novembro de 2019 com destino a 
Lisboa-Portugal para participar da Feira Wet 
Summit Lisboa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83640&arquivo=Arquiv
o/Documents/MGE/83640-
180456288131102019-assinado.pdf#P83640  
  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Ciente. Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
18. Projeto de Lei n.º 912/2019, do 

deputado Marcos Mansur, que acrescenta item 
ao Anexo I da Lei n.º 10.976, de 14 de janeiro 
de 2019, declarando de Utilidade Pública a 
Associação Turística do Limoeiro - LIMOTUR. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83496&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83496-143020847030102019-
assinado.pdf#P83496  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
19. Projeto de Lei n.º 913/2019, da 

deputada Iriny Lopes, que institui a Política 
Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa 
com Transtornos do Espectro Autista no 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Identificador: 340035003000320030003A00540052004100 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=83544&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83544-164858615630102019-
assinado.pdf#P83544  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 
120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania, de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, de Saúde e de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
20. Projeto de Lei n.º 914/2019, do 

deputado Vandinho Leite, que “Acrescenta 
dispositivo à lei 10.976 de 14 de janeiro de 
2019, que consolida a legislação em vigor 
referente à declaração de utilidade pública no 
âmbito do Estado, e dá outras providências." 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83552&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83552-172425698530102019-
assinado.pdf#P83552 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 
120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Assistência Social e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

21. Projeto de Lei n.º 917/2019, do 
deputado Gandini, que acrescenta item ao 
Anexo I da Lei n.º 10.975,  de 14 de janeiro de 
2019, denominando Rodovia  Moacyr  Campo 
Dall’Orto o trecho da Rodovia ES 356, que liga 
o município de Rio Bananal até a Comunidade 
de Córrego Panorama, zona rural do município 
de Rio Bananal/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=83595&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83595-121013084231102019-
assinado.pdf#P83595  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Publique-se. À Comissão de Justiça, na 
forma do art. 276 do Regimento Interno. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

22. Projeto de Lei n.º 918/2019, da 
deputada Iriny Lopes, que acrescenta item ao 
Anexo I da Lei n.º 10.973, de 14 de janeiro de 
2019, instituindo o Dia Estadual de 
Conscientização e Combate a Propagação ou 
Disseminação de Notícias Falsas (Fake News). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83615&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83615-141932820431102019-
assinado.pdf#P83615  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Publique-se. À Comissão de Justiça, na 
forma do art. 276 do Regimento Interno. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

23. Projeto de Lei n.º 919/2019, do 
deputado Gandini, que altera a Lei n.º 7.050, 
de 03 de janeiro de 2002, que consolida as 
normas estaduais relativas às pessoas com 
deficiência, para incluir o art. 10-A. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83616&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83616-141943898631102019-
assinado.pdf#P83616  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 
120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania, de Saúde e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

24. Projeto de Lei n.º 920/2019, do 
deputado Pastor Marcos Mansur, que 
acrescenta item ao Anexo I da Lei n.º 10.976, 
de 14 de janeiro de 2019,declarando de 
Utilidade Pública ao Projeto Bem Me Quer 
Feliz. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83619&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83619-144706683431102019-
assinado.pdf#P83619  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Publique-se. À Comissão de Justiça, na 
forma do art. 276 do Regimento Interno. 

Identificador: 340035003000320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
25. Projeto de Lei n.º 921/2019, do 

deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos sítios de venda na internet 
fornecerem informações prévias sobre a 
quantidade de ingressos ofertados em cada 
lote e o período de sua disponibilidade 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=83715&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83715-164001767101112019-
assinado.pdf#P83715 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 
120 do Regimento Interno, às Comissões. 

  
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

26. Projeto de Lei n.º 922/2019, do 
deputado Marcos Garcia,  que obriga 
apresentação de laudo cautelar veicular para 
venda de veículos usados ou seminovos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83716&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83716-164410799001112019-
assinado.pdf#P83716 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Publique-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

27. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
91/2019, do deputado Dary Pagung, que 
acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro de 
2018, concedendo Título de Cidadão ao Senhor 
Alexandre Henrique da Rocha Campo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83663&arquivo=Arquiv
o/Documents/PDL/83663-
112339912101112019-assinado.pdf#P83663  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Publique-se. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
28. Requerimento n.º 52/2019, do 

deputado Gandini, de retirada do Projeto de 
Lei n.º 901/2019 (Processo nº 11731/2019), 
que “Acrescenta item ao Anexo I da Lei n.º 
10.975, de 14 de janeiro de 2019, 
denominando Rodovia Jovaldir Dadalto o 
trecho da Rodovia ES 356, que liga o município 
de Rio Bananal até a comunidade de Córrego 
Panorama, zona rural do município de Rio 
Bananal/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=83594&arquivo=Arquiv
o/Documents/RRP/83594-
120552771131102019-assinado.pdf#P83594  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Defiro. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Segunda parte 

do Expediente sujeito à deliberação. 
 

29. Requerimento de Urgência n.º 
215/2019, da deputada Janete de Sá, para o 
Projeto de Lei n.º 857/2019,  de sua autoria, 
que dispõe sobre procedimentos para 
normatizar a criação de abelhas nativas sem 
ferrão no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83438&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/83438-174428960829102019-
assinado.pdf#P83438  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
  

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

30. Requerimento de Urgência n.º 
217/2019, da Mesa Diretora, para o Projeto de 
Resolução n.º  49/2019, de sua autoria,  que 
denomina “Elcio Alvares” o espaço destinado 
ao funcionamento do Núcleo da Defensoria 
Pública do Espírito Santo, a ser instalado no 

Identificador: 340035003000320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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edifício-sede da 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=83653&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/83653-093154787701112019-
assinado.pdf#P83653  
 

(Registram presença os senhores 
deputados Alexandre Xambinho 
e Gandini) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovado. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
31. Indicação n.º 2.601/2019, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado,  para que viabilize a construção de uma 
creche para a comunidade de Nova Esperança 
(Aparecidinha), município de Piúma/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83509&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83509-
154931185830102019-assinado.pdf#P83509  
   

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

32. Indicação n.º 2.602/2019, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para  aumento do quadro efetivo de 
Policiais Militares para atender as 
comunidades do município de Sooretama/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=83543&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83543-
164842068730102019-assinado.pdf#P83543  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
33. Indicação n.º 2.603/2019, do 

deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para construção de uma academia 
popular (Projeto Praça Saudável) para a 
comunidade do Córrego Chumbado, área rural, 
do município de Sooretama/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=83537&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83537-
164254427330102019-assinado.pdf#P83537  
  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
34. Indicação n.º 2.604/2019, do 

deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado,  para transferência de 
recursos para a Secretaria de Esporte do 
Município de Alfredo Chaves/ES,  para a 
reforma do Estádio Carlos Soares Pinto. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83491&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83491-
135456045430102019-assinado.pdf#P83491  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

35. Indicação n.º 2.605/2019, da 
deputada Iriny Lopes,  ao governador do 

Identificador: 340035003000320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Estado,  para  instalação de painel 
eletrônico/pórtico nos acessos da Terceira 
Ponte (Ponte Deputado Darcy Castello de 
Mendoça), informando as condições da via. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83603&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83603-
132051093731102019-assinado.pdf#P83603  
  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

36. Indicação n.º 2.606/2019, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para implantação de uma Quadra 
Poliesportiva, na Comunidade do Córrego 
Coqueiro,  no município de Sooretama/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=83609&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83609-
140214302431102019-assinado.pdf#P83609  
  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
37. Indicação n.º 2.607/2019, do 

deputado Euclerio Sampaio, ao governador do 
Estado,  para  elaboração de  Projeto de Lei 
Complementar que dispõe sobre o tempo de 
serviço prestado nas demais Instituições de 
Segurança Pública do Estado, especificadas no 
artigo 126 e incisos da Constituição do Estado, 
para progressão na referência de Subsídios dos 
cargos da Polícia Civil. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83625&arquivo=Arquiv

o/Documents/IND/83625-
152231031931102019-assinado.pdf#P83625  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovada. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
38. Indicação n.º 2.608/2019, do 

deputado Erick Musso, ao governador do 
Estado,  para manutenção da Ponte sobre o Rio 
Piraquê-Açuno município de Aracru/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=83623&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83623-
152057313031102019-assinado.pdf#P83623  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

39. Indicação n.º 2.609/2019, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino,  ao 
governador do Estado, para instalação de Torre 
de Telefonia Móvel e Internet 3G, no município 
de Castelo/ES, para atendimento a 
Comunidade de Ribeirão do Meio. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83658&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83658-
102445873001112019-assinado.pdf#P83658  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

40. Indicação n.º 2.610/2019, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 

Identificador: 340035003000320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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governador do Estado,  para  alteração do 
caput do artigo 10 da Lei 3.196/1978 (Estatuto 
dos Policiais Militares) 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83666&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83666-
113136225701112019-assinado.pdf#P83666  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Senhor presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Coronel Alexandre Quintino.  
 

 (Registra presença o senhor 
deputado Dr. Emílio Mameri) 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Senhor presidente, eu gostaria de fazer o 
encaminhamento dessa indicação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - V. Ex.ª está com a palavra. 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Senhor presidente, existe o Estatuto dos 
Policiais Militares. Está lá no art. 10 da Lei 
3.196/78, que limita, para o ingresso na Polícia 
Militar e Bombeiro Militar, a idade de vinte e 
oito anos. Essa lei é de 1978 e, atualmente, já 
não mais tem sentido essa idade máxima ser 
vinte e oito anos. Então, a nossa indicação é 
para que a idade máxima, ao invés de vinte e 
oito anos, seja trinta anos, porque tem mais a 
ver com a rigidez do jovem atual que ingressa na 
Polícia Militar e no Bombeiro Militar. Por isso, a 
minha indicação é para que todos os deputados 
atendam à nossa indicação.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

41. Indicação n.º 2.611/2019, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
Governador do Estado,  para inclusão do inciso 
IV no artigo 10 da Lei 3.196/1978 (Estatuto dos 
Policiais Militares) 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83665&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83665-
113101553801112019-assinado.pdf#P83665  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Senhor presidente, pela ordem 
novamente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - V. Ex.ª está com a palavra. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Com essa indicação, o que acontece? O 
policial militar ou o bombeiro militar, quando 
ingressa na Polícia Militar, depois, ele quer fazer 
concurso para oficial da Polícia Militar e 
Bombeiro Militar, e a idade máxima para o 
concurso é vinte e oito anos. Então, a nossa 
indicação é que, para aqueles militares 
estaduais que já estiverem na corporação e 
buscam fazer o curso de formação, retirem essa 
idade máxima de vinte e oito e permaneça 
apenas aquela idade máxima exigida quando 
eles ingressaram na Polícia Militar ou no 
Bombeiro Militar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  
Deputado Capitão Assumção para 

discutir. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 

ordem, senhor presidente! Quero corroborar 
com a fala do deputado. Inclusive, nós já temos, 
há algum tempo, tramitando essa indicação com 
esse mesmo teor.  

Muito obrigado, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovada. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
42. Indicação n.º 2.612/2019, do 

deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para que seja vedada a designação de 
professores em horário de planejamento, 
estudos e avaliação para assumir as aulas nas 
turmas em que o professor regente estiver 
ausente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83693&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83693-
143557844201112019-assinado.pdf#P83693  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
43. Indicação n.º 2.613/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado para que seja feita a manutenção da 
fachada externa da Escola EEEFM Aflordízio 
Carvalho da Silva, no bairro Maruípe em 
Vitória, pois se encontra pichada e deteriorada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83703&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83703-
150952176901112019-assinado.pdf#P83703  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

44. Indicação n.º 2.614/2019, do 
Deputado Capitão Assumção, ao governador 
do Estado, para que seja realizada 
manutenção, por parte da CESAN, na rede de 
esgoto localizada na Rua Maria da Penha 
Queiroz, no bairro Praia da Costa, em Vila 
Velha/ES, pois se encontra com vazamento. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83704&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83704-
151042614501112019-assinado.pdf#P83704 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
45. Indicação n.º 2.615/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado,  para que juntamente com a Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa), realize melhorias no 
Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, no 
município de São Matheus/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=83705&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83705-
151117099001112019-assinado.pdf#P83705  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
46. Indicação n.º 2.616/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado,  para que seja intensificado  o 
policiamento ostensivo pela Polícia Militar do 
Estado no distrito de Itapina, em Colatina/ES, 
pois a insegurança no local tem deixado à 
população cada vez mais preocupada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83700&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83700-
150831708001112019-assinado.pdf#P83700 
 

(Registra presença o senhor 
deputado Capitão Assumção) 
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
47. Indicação n.º 2.617/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que sejam realizados estudos com 
o objetivo de serem implantadas câmeras de 
videomonitoramento na Rodovia Leste - Oeste 
(ES 471), como forma de coibir crimes no local. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83701&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83701-
150900520601112019-assinado.pdf#P83701  
  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
48. Indicação n.º 2.618/2019, do 

deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para criação de creches para crianças 
com transtorno do espectro autista (TEA). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83696&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83696-
150044425801112019-assinado.pdf#P83696  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovado. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
49. Indicação n.º 2.619/2019, do 

deputado Torino Marques ao governador do 
Estado para criação de um centro de 

especialidades para atenção às pessoas com 
transtorno do espectro autista (TEA), Síndrome 
de Down, microcefalia e outras necessidades 
especiais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83698&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83698-
150401473001112019-assinado.pdf#P83698  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
50. Indicação n.º 2.620/2019, do 

deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para a construção de um parque com 
centro de convivência e quadra para prática de 
esportes para pessoas com transtorno do 
espectro autista (TEA) e outras necessidades 
especiais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83699&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83699-
150646582701112019-assinado.pdf#P83699  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
51. Indicação n.º 2.621/2019, do 

deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para  inclusão no serviço de transporte 
chamado “mão na roda” da pessoa com 
transtorno do espectro autista (TEA) e seu 
acompanhante na Capital 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=83702&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83702-
150935333101112019-assinado.pdf#P83702  
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
52. Indicação n.º 2.622/2019, do 

deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para criação de um programa de 
benefícios de transferência de renda 
concedendo tíquete alimentação para famílias 
de baixa renda que mantenham ou cuidem de 
pessoa com transtorno do espectro autista 
(TEA). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83706&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83706-
151452083801112019-assinado.pdf#P83706  
  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

53. Indicação nº 2.623/2019, do 
deputado Torino Marques ao governador do 
Estado para contratação de médicos 
psiquiatras especialista em pessoas com 
transtorno do espectro autista (TEA) para 
trabalhar na emissão de laudos e tratamento 
especializado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83707&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83707-
151750537401112019-assinado.pdf#P83707  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

54. Indicação n.º 2.624/2019, do 
deputado Coronel Alexandre  Quintino. ao 
Governador do Estado, para alteração do artigo 
8.º da Lei Complementar 910 de 30 de abril de 
2019, que dispõe sobre a promoção dos Oficiais 
Combatentes e Especialistas da Polícia Militar 
do Estado do Espírito Santo (PMES) e do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Espírito 
Santo (CBMES). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83709&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83709-
154158790701112019-assinado.pdf#P83709  
 

 (Registra presença o senhor 
deputado Dr. Rafael Favatto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

55. Indicação n.º 2.625/2019, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino,  ao 
Governador do Estado, para alteração do artigo 
36 e seus parágrafos da Lei Complementar 911 
de 30 de abril de 2019, que dispõe sobre a 
promoção dos Oficiais Combatentes e 
Especialistas da Polícia Militar do Estado do 
Espírito Santo (PMES) e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83710&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83710-
154224853201112019-assinado.pdf#P83710 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Deputado Quintino com a palavra.  

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Senhor presidente, pela ordem! É o que 
nós indicamos aqui nos itens 54 e 55, a redução 
do interstício máximo para  a permanência no 
posto, para que o militar possa ser promovido.  

Hoje, na lei, temos que o militar tem que 
ficar no mínimo dois anos para ser promovido a 
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outro cargo, a outra graduação, porém, às 
vezes, aparecem vagas, temos militares em 
condição, porém eles ainda não cumpriram esse 
interstício máximo de dois anos. Então, a nossa 
indicação é para que haja redução desse 
interstício de dois anos para um ano. E eu 
conclamo para que todos os demais deputados 
acompanhem a nossa indicação. 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

56. Indicação n.º 2.626/2019, do 
deputado Hudson Leal, ao governador do 
Estado, para que seja concedido abono salarial 
aos Servidores Públicos Executivos do Estado, 
em atendimento aos anseios dos servidores. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83728&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83728-
080403137804112019-assinado.pdf#P83728  
  
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 
 

  O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
Passamos à fase das Comunicações. 
Com a palavra o deputado Euclério 

Sampaio.  
Tendo se ausentado neste momento 

para uma agenda externa, na sala em anexo, 
com a palavra o deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, farei dois registros sobre a atuação 
da Comissão de Infraestrutura e o resultado 
prático desse trabalho que o nosso colegiado de 
infraestrutura vem desenvolvendo. 

 O primeiro é a reforma da Segunda 
Ponte, que por mais que pareça lenta, está 
sendo feita na parte inferior, é uma parte mais 
complexa, onde existe o desplacamento, ou 

seja, concreto caindo, com ferragens expostas 
oxidando. E o DER, na parte que compete a ele, 
já está fazendo essa reforma importante para 
dar mais segurança a todos aqueles que por ali 
trafegam, assim como eu, que saio de Cariacica, 
pela manhã, e retorno utilizando essa ponte, 
que a partir de um projeto de lei de nossa 
autoria, aprovado por unanimidade e 
sancionado pelo governador Renato 
Casagrande, a Segunda Ponte agora tem o nome 
Governador Gerson Camata. 

O outro tema é o edital, que já foi 
publicado, e a empresa está construindo, 
elaborando o projeto executivo para a 
construção dos quatro terminais de embarque e 
desembarque do transporte aquaviário de 
passageiros. 

A cada dia que passa se torna mais 
importante ainda a necessidade de termos esse 
modelo de transporte atuando aqui na nossa 
baía, ligando os municípios de Cariacica, Vitória 
e Vila Velha se complementando com o 
transporte rodoviário. Aquaviário e rodoviário 
vão circular, vão interagir, integrar e melhorar 
assim a mobilidade urbana, o trânsito e, ao 
mesmo tempo, fazer com que o capixaba e o 
turista possam conhecer melhor a nossa baía, 
que é linda, é uma dádiva de Deus, que já teve a 
operação tempos atrás, foi paralisada, e, agora, 
pelas mãos do Governador Renato Casagrande, 
com a nossa luta - uma bandeira que tenho 
desde quando cheguei nesta Casa - nós teremos 
no ano que vem o retorno do transporte 
aquaviário de passageiros. 

Dois itens. Mas eu me esqueci. Tem um 
terceiro item e  tem um quarto item.  

O terceiro item é a estadualização da BR-
262, no quilômetro zero ao 7,2, já autorizada 
pelo Governo, com aceite do Dnit que já oficiou 
a Comissão de Infraestrutura e, também, já 
oficiou o Governo, e já está fazendo 
levantamento, deputado José Esmeraldo, de 
todo o ativo desse trecho, para que seja 
transferido para a malha rodoviária estadual. Ou 
seja, teremos esse trecho, que é federal, que 
liga ali, a Segunda Ponte, que liga ali, a 
rodoviária de Vitória até o trevo da Ceasa, que é 
rodovia federal, sendo rodovia estadual, 
melhorando a mobilidade, o trânsito, mas, ao 
mesmo tempo, garantindo uma nova avenida 
comercial e residencial de Cariacica. Vai fazer a 
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melhoria dos acessos aos bairros. E é esse o 
nosso propósito.  

O quarto item e o último, que quero 
registrar, é um pedido que fiz ao governador, já 
pela segunda vez, a primeira etapa da Avenida 
Beira-Mar de Porto de Santana. Foi executada 
uma obra por que lutei muito, conquistei o 
recurso para que o Estado pudesse fazer. Foi 
feito. Tem uma ciclofaixa, aliás, uma faixa de 
multiuso, onde ciclistas e pedestres utilizam. É 
uma via muito melhorada em relação ao que era 
antes, ou seja, não existia nada disso.  

Mas, numa conversa que tive com o 
governador e com o diretor do DER, Maretto, 
estão fazendo agora um novo projeto. E 
teremos, em breve, a apresentação do projeto 
da nova orla de Porto de Santana, parecida com 
aquela orla de Guarapari, meu prefeito de 
Guarapari, na Assembleia. Estamos fazendo uma 
cópia daquilo que foi feito em Guarapari para 
colocar em Porto de Santana, Cariacica. Temos 
uma orla, mas não temos uma orla com um 
padrão decente para atender os nossos 
moradores de Cariacica, Coronel Quintino.  

Então, quero dividir com vocês a atuação 
da Comissão de Infraestrutura, o resultado que 
estamos tendo, e mais  esse último, agora, que é a 
autorização do Governo para que possamos fazer 
o projeto, e, no futuro bem próximo, a execução 
dele, transformando a orla de Porto de Santana 
numa orla bacana que todos nós, cariaciquenses, 
todos nós, moradores da Grande Vitória, 
possamos utilizá-la. Ver aquela beleza natural ali e 
poder usufruir dela.  

Então, é melhorando a cara de Cariacica, 
para melhorar a autoestima do cidadão, para que 
nossa cidade possa dar passos maiores para o 
futuro, com o embelezamento necessário que ela 
precisa.  

A estadualização da BR-262 vai ficar legal, 
porque vai ser a principal avenida do nosso 
município, dividindo a cidade ao meio, a orla de 
Porto de Santana, Beira-Mar de Porto de Santana. 
Temos tantas obras sendo executadas no Espírito 
Santo, na Grande Vitória, mas, nesse caso, quero 
anunciar em Cariacica. Além delas, o retorno do 
transporte aquaviário, que vai sair de Porto de 
Santana e vai chegar às demais cidades, como 
Vitória e Vila Velha.  

Muito obrigado.  
 

 (Registra presença o senhor 
deputado Renzo Vasconcelos) 

O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO 
MAMERI - PSDB) - Próximo orador, deputado 
Engenheiro José Esmeraldo.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) -  
Presidente, pela ordem! Assim que o deputado 
José Esmeraldo terminar a fala dele, se possível, 
consultando o Plenário, obviamente, a 
possiblidade de inversão da pauta, preservando 
a ordem dos inscritos, após a votação.  

Obrigado.  
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) -  Senhor presidente, senhores 
deputados, deputadas, aqueles que nos 
assistem através da TV Educativa e da TV Ales, 
venho a esta tribuna hoje, como faço sempre, 
para fazer um agradecimento à Polícia Civil.  

Tenho um amigo, e esse amigo sofreu 
um assalto. Tomaram o carro desse rapaz, que 
tinha duas crianças pequenas: uma de cinco e 
uma de dez, a esposa também. E essas quatro 
pessoas, lamentavelmente, ficaram no meio da 
rua. E os marginais foram embora, na Região de 
Fundão.  

Tomei a liberdade de ligar para o 
delegado, que vou citar aqui, e o delegado, 
doutor Rafael, brilhante delegado, um jovem, 
como vários delegados extremamente 
capacitados e competentes, que temos no 
nosso estado. E esse delegado não mediu 
esforços para que pudéssemos resolver o 
problema. E o problema foi resolvido. Cinco dias 
depois, o carro foi pego  praticamente intacto, o 
que dificilmente acontece. 
 Não poderia deixar de citar aqui estes 
baluartes da Polícia Civil, que trabalharam dia e 
noite, que não mediram esforços para que a 
questão fosse resolvida. Eu não poderia hoje 
deixar de fazer este agradecimento da tribuna 
da Casa. Vou querer que esta fala minha seja 
inserida nos anais desta Assembleia Legislativa.  
 Vou ler aqui: Divisão Especializada de 
Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio, 
delegado: doutor Rafael da Rocha. Repito: 
delegado Rafael da Rocha. Mas não é só o 
delegado que resolve. A equipe desse delegado 
é uma equipe extremamente preparada, 
capacitada, competente e dedicada, que não 
tem hora. Então, nós, como deputados, 
representantes de uma parcela significativa da 
população, temos que vir aqui e falar aquilo que 
acontece no nosso Estado. 
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 Os investigadores da Polícia Civil que 
fizeram parte e que foram também 
fundamentais para a elucidação desse roubo: 
Sebastião Lima; Luziélio Brugnara; Anderson 
Avance; Degildo Romão Simões; e o agente da 
Polícia Civil, José Alexandre Bom. Aos quatro 
investigadores, Sebastião, Luziélio, Anderson e 
Degildo os meus agradecimentos. Também ao 
agente da Polícia Civil José Alexandre o nosso 
agradecimento, e também ao doutor Rafael, 
que comanda essa equipe, que é uma equipe 
que trabalha e que dá resultado. 
 Quero fazer um agradecimento especial 
também. Muitas vezes, eu venho aqui e critico, 
mas quando é para chegar aqui e enaltecer, eu 
estou pronto, quando as coisas são justas e 
corretas. O secretário de Estado de Segurança 
Pública, doutor Roberto Sá, é um secretário que 
você liga para ele e ele atende ao telefone. Isso 
é um dado importante. Você liga para o 
secretário e o secretário atende ao telefone, 
Torino. É importante isso, porque tem 
secretário que tem o telefone institucional, que 
pertence ao Estado, e não atende. Esse tipo de 
gente tem que vir aqui e dar o nome. Se eu ligar 
para um secretário e ele não atender, eu venho 
aqui e dou o nome dele. Mas aqui eu estou 
dando o nome de um cara que realmente faz a 
diferença: secretário de Segurança que, em boa 
hora, capacitado e competente, não tem 
preguiça e não fica fazendo média, tanto é que 
nós estamos vendo que a questão de segurança 
do estado tem melhorado assustadoramente 
em função dos delegados, de toda essa equipe, 
juntamente com o comando do secretário de 
Segurança. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski. (Pausa) 
 Já tocou a fase das Comunicações. Não 
pode interromper, não. Está no Regimento. 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, eu tinha pedido, consultando o 
Plenário, a inversão da pauta. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Indefiro. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 
obrigado.  

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Com a palavra V. Ex.ª, porque V. Ex.ª 
está na pauta para falar. (Pausa) 
 Tendo declinado, com a palavra o 
Delegado Lorenzo Pazolini. (Pausa) 
 Tendo declinado, com a palavra a 
ministra Iriny Lopes. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, em 
homenagem  ao deputado Sergio Majeski, que 
está extremamente ansioso nesta tarde, vou 
declinar para que S. Ex.ª possa falar 
posteriormente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) -  Ministra Iriny Lopes. 

 

 (Registra presença o senhor 
deputado Torino Marques) 

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) -  Senhoras e 

senhores parlamentares, senhor presidente que 
preside esta sessão, aqueles que nos visitam, 
funcionários da Casa e quem nos assiste em 
casa através da TV Assembleia, muito boa tarde! 

Eu quero, no tempo que tenho, fazer 
duas observações que considero fundamentais 
no momento que estamos vivendo em nosso 
país. Foi com bastante indignação que parcela 
de brasileiros e brasileiras reagiu à fala de um 
dos filhos do presidente, quando ele se refere 
ao Ato Institucional n.º 5. 

Aparentemente, alguém pode achar que 
ele não sabe do que está falando, dada a 
naturalidade com que toca num assunto de 
tamanha envergadura e relevância. Brasileiros e 
brasileiras, jovens, crianças e adultos morreram, 
desapareceram, perderam suas famílias 
exatamente por causa do Ato Institucional n.º 5.  

Isso é um atentado ao processo 
democrático, que não é possível a gente se 
calar, não podemos fingir que não aconteceu e 
nem podemos achar que outros já falaram e a 
gente, portanto, não tem mais que falar. Se 
todos falarmos sobre esse assunto, ainda assim, 
corremos o risco de um retrocesso real na 
democracia brasileira. 

A segunda questão que eu quero 
abordar diz respeito ao presidente da República 
e àquilo que chamamos hoje de lawfer, que tem 
permitido que o Judiciário, ou parcela dele, 
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altere... Isso já é algo que ocorre há muito 
tempo. Não me refiro a ontem, anteontem, à 
eleição do ano passado, não me refiro a isso. 
Refiro-me já a alguns anos onde, 
indevidamente, o Judiciário interfere na vida 
política. E quando esse tipo de relação perde a 
distância necessária entre dois poderes distintos 
da República brasileira, pode acontecer o 
inverso, como nós também assistimos 
indignados, não estarrecidos, porque já se 
espera qualquer coisa no país da forma que 
está.  

Mas foi com muita indignação que vi a 
notícia, dita e assumida pelo senhor Bolsonaro, 
presidente da República, que recolheu indevida, 
irregular e ilegalmente, fazendo claramente 
obstrução da Justiça, os filmes que foram 
captados pelas câmeras, pelas câmeras do 
condomínio. Do condomínio, da milícia, ou seja 
lá como é que ele vai se chamar. Isso é 
obstrução da Justiça. Isso significa mais um 
atentado ao processo democrático, ao direito 
de defesa e a que todos somos iguais perante a 
lei. 
 Não há nada que justifique o porteiro ou 
o presidente da República surrupiar provas que 
deveriam constar dos autos, que clamamos há 
tanto tempo para saber: quem matou Marielle e 
por que matou Marielle? 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Com a palavra, agora, o vice-líder do 
Governo, Dary Pagung. (Pausa) 
 Tendo declinado, com a palavra o Pr. 
Marcos Mansur. 
 Atenção de todos, pois fará seu 
pronunciamento o Pr. Marcos Mansur. 
 

O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Senhor presidente, obrigado por essa belíssima 
apresentação introdutória. Quero cumprimentar 
V. Ex.ª, cumprimentar meus pares, 
cumprimentar os colaboradores dos nossos 
trabalhos nesta tarde, cumprimentar a imprensa 
aqui presente, quero cumprimentar os nossos 
amigos da galeria, cumprimentar os internautas, 
os telespectadores da nossa TV Ales. 

Quero, neste instante, fazer a minha fala. 
De maneira lamentável, é uma fala triste, uma 
fala de pesar, inclusive. Gostaria que colocasse a 
foto para mim, por favor, daquele gravíssimo 
acidente, mais um acidente, que tivemos, 

infelizmente, nesse sábado, em Serra de 
Soturno, descendo na estrada de Vargem Alta 
para Cachoeiro. 

Tivemos ali um acidente com um ônibus 
com cinquenta e cinco vidas. Cinquenta e cinco 
vidas presentes dentro daquele ônibus. 
Quarenta e cinco foram para o hospital e, 
infelizmente, quatro pessoas vieram a óbito, 
inclusive o motorista, que morreu todo 
esquartejado, imprensado na dianteira do 
ônibus, esmagado por uma árvore, porque ele 
jogou o ônibus em cima daquela árvore para 
que ele pudesse salvar o máximo de vidas, para 
que o ônibus não caísse no despenhadeiro. 

Então, por que estou falando desse 
acidente? Porque esse é mais um dos acidentes 
que acontecem naquele local. É o mesmo local. 
Já subi a esta tribuna, no mandato passado, 
devo ter feito aqui umas quatro ou cinco 
solicitações e fiz indicações para que fosse 
construída uma caixa de brita, para que fosse 
construída uma área de escape, que é uma caixa 
de brita, e a coisa não aconteceu, não evoluiu. 
Colocaram dois redutores de velocidade 
eletrônicos ali. Diminuiu o índice de acidentes, 
mas redutor de velocidade eletrônico não 
consegue frear motor quando dispara, não 
consegue fazer voltar o freio quando ele é 
perdido. 

Eu, por diversas vezes, já desci aquela 
serra e, quando chega embaixo, realmente, você 
percebe - carro pequeno, automóvel - que o 
freio está catingando, porque é muito íngreme e 
muito perigosa. O nome da curva, é a última 
curva daquela serra, é chamada curva da morte. 

E aí, venho aqui, a esta tribuna, mais 
uma vez. Protocolei mais uma indicação 
pedindo ao Governo do Estado que possa ter 
compaixão e que possa ter misericórdia das 
vidas das famílias enlutadas, e que possa 
prevenir novos choros e novos lamentos e 
novos lutos coletivos, como a gente tem tido ali 
naquela maldita curva da morte, no distrito de 
Soturno. 

E mais uma indicação - ali está colocada 
a foto do ônibus revirado.  

 

(É exibida imagem 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Apenas coloque uma só porque tem 

fotos aí que não valem a pena a gente a gente 
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explorar. Tem uma foto ali, coitado, do 
motorista todo esmagado. E não é o nosso 
objetivo aqui fazer sensacionalismo. O nosso 
objetivo é fazer com que este Governo se 
sensibilize para que a gente possa construir uma 
área de escape, mais conhecida como uma caixa 
de brita, ao lado daquela curva para que esses 
acidentes sejam evitados.  

 Muito obrigado, meu presidente!  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não por isso. 

Com a palavra o deputado e líder do 
Governo, Enivaldo Euzébio dos Anjos. (Pausa) 

O deputado Enivaldo declina. Com a 
palavra o deputado Vandinho Leite.  
 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 
presidente, presidindo esta sessão neste 
momento, deputado Marcelo Santos, senhores 
deputados, senhoras deputadas, público nas 
galerias e também que nos assistir através da TV 
Assembleia, eu vou falar sobre um caso 
resolvido da EDP. Mais uma denúncia de uma 
irregularidade que, nesse caso, foi um final feliz 
para a família. 

Gostaria, antes até de continuar o meu 
pronunciamento, de passar um vídeo. Pedir à 
assessoria para que coloque o áudio de forma 
que todos possam escutar. Gostaria de rodar o 
vídeo neste momento. (Pausa) 

 
(É exibido o vídeo) 
 

 Essa é mais uma das histórias de 
centenas que chegam até meu gabinete ou as 
pessoas falam comigo nas ruas. 

Olha que loucura, a EDP que teve, 
segundo a própria empresa, um problema no 
relógio, queria transferir esse problema, que 
durou três anos até eles descobrirem, se é que 
tinha problema mesmo, para a consumidora, ou 
seja, para a dona Maria. É inadmissível!  

Queria cobrar, inclusive, essa multa de 
seis mil reais, para ser paga de uma vez só. Uma 
casa humilde, que não tinha ninguém morando, 
porque, neste momento, ela não está alugada e 
a EDP, de forma usurpadora, querendo fazer 
com que a família pagasse esse valor 
exorbitante sem ter recurso e sem ter 
consumido essa energia que eles, 

supostamente, acreditavam que a consumidora 
deveria pagar. 

Então, gente, todos que estão me 
ouvindo, eu tenho falado isso muito nas minhas 
redes sociais, eles colocam de tal forma que a 
empresa, que a EDP, nunca está errada. E aí o 
que acontece? Para as pessoas não ficarem sem 
energia, mesmo sem poder, dá um jeito de 
financiar, incluem esses valores em contas 
futuras, as pessoas acabam se enrolando ainda 
mais financeiramente por culpa dessa empresa 
covarde. 

E eu tenho falado isso de forma clara e 
aqui está mais um caso. Veja se pode, seis mil 
reais por uma suposta cobrança, que no início 
eles falaram que era furto. Como pode ser furto 
num relógio se o relógio fica num poste, que é o 
Sistema BT0? Uma senhora, como a dona Maria, 
subiu no poste para mexer no relógio da EDP, 
deputado Capitão Assumção? Deputado Carlos 
Von? É uma covardia o que ela tem feito em 
todo Espírito Santo.  

E eu concedo um aparte ao deputado 
Capitão Assumção. 

 
O Sr. Capitão Assumção − (PSL) - Por 

favor, deputado, só um detalhe importante 
deputado Vandinho Leite: primeiro, parabenizá-
lo por esse trabalho importante que V. Ex.ª tem 
feito por todos os capixabas, e aí me cria uma 
dúvida: como ela, da forma que ela está 
passando, ia tomar essa penalidade, quantos 
capixabas não estão passando pela mesma 
coisa? 

E aí eu fico feliz que V. Ex.ª tem se 
colocado à disposição dos capixabas, tem 
colocado também o Procon aqui da Assembleia 
Legislativa à disposição, para que essas 
injustiças cometidas por essa empresa possam 
ser sanadas. 

Parabéns, deputado! 
 
O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) - 

Obrigado, deputado Capitão Assumção! 
O Procon da Assembleia é extremamente 

eficiente. Parabenizar o deputado Erick Musso, 
presidente desta Casa, que trouxe para a 
Assembleia vários serviços. E aí, população 
capixaba, aqui tem vários serviços na 
Assembleia Legislativa, inclusive serviços de 
defesa do consumidor, como é o caso do Procon 
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Assembleia e da Delegacia de Defesa do 
Consumidor, que fazem um belo trabalho, 
depois da implantação desses dois órgãos pela 
presidência do nosso querido presidente, Erick 
Musso. 

Devolvo a palavra! Muito obrigado pela 
oportunidade, senhor presidente! 

 
O SR. TORINO MARQUES − (PSL) - Pela 

ordem, senhor presidente, deputado Marcelo 
Santos! 

  
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PDT) - Pela ordem, deputado Torino Marques! 
 
O SR. TORINO MARQUES − (PSL) - 

Queria agradecer a presença aqui, na 
Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira, às 
três horas e quarenta e três minutos, dos alunos 
do Sesi de Araçás, em Vila Velha: a Lorena 
Marinho Aranha e a Vanessa Holz Faller Lopes. 
São vinte e seis alunos, do sexto ano, do Sesi de 
Araçás, em Vila Velha. Um beijo para vocês, 
muito grande, de todos os deputados. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES − (MDB) −  

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

− PDT) - Pela ordem, Hércules Silveira! 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES − (MDB) −  

Quero requerer, de V. Ex.ª, um minuto de 
silêncio, pelo falecimento de dona Maria 
Aparecida Camargo, mãe de um grande amigo, 
um apresentador da TV Vitória, Douglas 
Camargo, mais conhecido por Camargão, 
faleceu em Guaratinguetá, em São Paulo. 

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PDT) - Logo após a fase das Comunicações nós 
faremos um minuto de silêncio, atendendo ao 
pedido de V. Ex.ª. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES − (MDB) −  

Muito obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PDT) - Com a palavra, o corregedor-geral desta 
Casa, Hudson Leal. (Pausa) 

Com a palavra, o temido corregedor-
geral, Hudson Leal. (Pausa) 

Tendo declinado, com a palavra, 
deputado Freitas. (Pausa) 

Tendo declinado, com a palavra, o 
delegado que botou mais de vinte mil bandidos 
na cadeia, Danilo Bahiense. (Pausa) 

Consultar a assessoria do deputado 
Danilo Bahiense se ele se encontra aqui. (Pausa) 
Foi prender mais um bandido. 

Então, não tendo mais deputado inscrito 
na fase das Comunicações, faremos, então, um 
minuto de silêncio, por solicitação do deputado 
Hércules Silveira, pelo falecimento da mãe de 
Camargão, jornalista que tem feito um trabalho 
bacana na imprensa capixaba. 

 

 (A Casa presta a 
homenagem)  

 

Muito obrigado.  
Passamos, neste momento, à fase da 

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

urgência, do Projeto de Lei n.º 198/2019, do 
deputado Vandinho Leite.(Pausa) 

Como nós temos prazo até hoje, então 
fica mantido o prazo. 

Passamos para o segundo item. 
2.Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 559/2019, 
de autoria do deputado Luciano 
Machado. 
O deputado Euclério está com prazo, 
então passamos para o item 3. 
3.Discussão única, do Projeto de  Lei n.º 

62/2018, da deputada Janete  de  Sá. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo orador inscrito, encerra-se 

a discussão. 
Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 Comunique-se à autora. 
4.Discussão prévia, do Projeto de 

Resolução n.º 29/2018, do deputado 

Sergio Majeski. 

Em discussão. (Pausa) 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Pela 
ordem, presidente! 
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem, deputado Sergio Majeski. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, gostaria de discutir. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Tem a palavra. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Esse 

projeto, eu pediria um pouquinho da atenção 
dos pares. Esse é um projeto de minha autoria, 
que dispõe sobre a convocação anual do 
secretário Estadual de Meio Ambiente e de 
representantes de empresas potencialmente 
poluidoras pela Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente e aos Animais.  

Esse projeto teve parecer favorável de 
todos os procuradores e não entendi por que é 
que, apesar do parecer favorável da Comissão 
de Justiça, ele teve um parecer inconstitucional 
na Comissão de Justiça. 

Então eu pediria aos pares para 
derrubarem esse parecer, de tal forma que a 
gente possa continuar a tramitação desse 
projeto. É um projeto importante. Nós temos 
um problema crônico com a questão da 
poluição! 

Que, assim, pelo menos uma vez por ano 
a Comissão de Meio Ambiente ouvisse, aqui na 
Assembleia Legislativa, tanto o secretário de 
Meio Ambiente quanto os dirigentes das 
empresas poluidoras.  

Obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) -  Encerrada a discussão. Coloco a 
matéria... 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 
presidente, eu, como vice-líder, vou encaminhar 
junto com o líder pela manutenção do parecer 
da Comissão de Justiça. 

 

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

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

Aprovado o parecer. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Contra o 
meu voto e eu quero justificar, presidente. 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Justificação de voto para o deputado 
Sergio Majeski.  

Contra quatro votos. Contabilizou mais 
um.  

Se tiverem alguma dúvida eu chamo o 
VAR. Com a palavra, Sergio Majeski. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - O 

projeto que agora vai ser arquivado, como eu 
falei antes, é uma coisa muito simples: que uma 
vez por ano o secretário de Meio Ambiente e 
dirigentes de empresas poluidoras venham à 
Assembleia Legislativa prestar esclarecimentos à 
Comissão de Meio Ambiente. Tão somente isso! 

Não há nada de mais grave nisso. Não há 
nada de inconstitucional, tanto assim que o 
parecer foi pela constitucionalidade na 
Procuradoria desta Casa, sem nenhum tipo de 
óbice ou algum tipo de observação. 

É espantoso que a Comissão de Justiça 
tenha encaminhado um parecer 
inconstitucional, até porque, até onde eu sei, 
membros da própria CPI das Licenças 
defenderam pela inconstitucionalidade. 

Ora, não há inconstitucionalidade 
nenhuma. Conhecemos, de longa data, o 
problema da poluição na Grande Vitória, 
provocado em grande parte pelas empresas  
poluidoras. E hoje, nós temos uma CPI em 
andamento, inclusive parada neste momento. 
Requisitamos, enviamos ao presidente da 
Comissão que retornem as reuniões o mais 
rápido possível, justamente para entender ou 
para investigar a questão dos licenciamentos 
ambientais. 

Seria muito importante para a sociedade 
ouvir pelo menos uma vez por ano o secretário 
de Meio Ambiente do Estado, assim como os 
membros, os dirigentes das empresas 
poluidoras.  

Eu lamento muito que este projeto seja 
arquivado porque ele é um projeto de interesse 
da sociedade, sim. E fica sempre parecendo que 
a gente aqui sempre trabalha no sentido de 
proteger as empresas poluidoras, ao invés de 
trabalharmos no sentido contrário, ou seja, 
trabalharmos em benefício da população e dos 
interesses da população. 

Mais uma vez digo, este é um projeto 
que não pune ninguém, é um projeto apenas 
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que visava ouvir anualmente o secretário de 
Meio Ambiente e os dirigentes das empresas 
poluidoras.  

Eu lamento, mas nós vamos continuar 
insistindo nesta situação em outra ocasião. 

Muito obrigado. 
 

  (Registra presença a senhora 
deputada Raquel Lessa) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Encerrada, então, a fase da justificação 
de voto, passamos então agora à discussão 
especial do item, 5, item 6, todos em terceira 
sessão. 
 

(5. Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
102/2019; 6. Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 768/2019) 

 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo deputado inscrito, as 

matérias seguem para as comissões. 
Item 7, 8, 9, 10: discussão especial em 

2.ª sessão. 
 

(7. Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
699/2019; 8. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 713/2019; 9. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 782/2019; 
10.  Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
807/2019) 

Não havendo oradores inscritos, as 
respectivas matérias passam para 3.ª sessão. 

Item 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19: 
discussão especial em 1.ª sessão. 

 
(11. Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
234/2019; 12. Discussão especial, 
em 1.ª sessão, da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 
19/2019; 13. Discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 585/2019; 14. Discussão 
especial, em 1.ª 

sessão, do Projeto de Lei n.º 
620/2019; 15. Discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 664/2019; 16. Discussão 
especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
676/2019; 17. Discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 849/2019; 18. Discussão 
especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 59/2019; 19. 
Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Resolução 
n.º 23/2018) 

 
Não havendo deputados inscritos, as 

respectivas matérias vão para 2.ª a sessão. 
E o item 20, também discussão especial 

em 1.ª sessão. 
 

(20. Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Resolução 
n.º 49/2019) 

 
Não havendo deputado inscrito, a 

matéria também vai para a 2.ª sessão.  
Conforme previsto no art. 269 do 

Regimento Interno, o Grande Expediente será 
destinado ao uso da Tribuna Popular.  

Antes, porém, eu preciso fazer um 
comunicado. Determinação: considerando o 
disposto no art. 178 do Regimento Interno desta 
Casa Legislativa, determino a juntada do Projeto 
de Lei n.º 622/2019, de autoria do deputado 
Marcos Mansur ao Projeto de Lei n.º 420/2019, 
de autoria do deputado Capitão Assumção, por 
versarem sobre matérias correlatas, que 
dispõem sobre o pagamento de tarifa de 
pedágio por meio de cartão de débito ou crédito 
no Estado do Espírito Santo. É a determinação e 
tem que cumprir! 

Neste momento, eu suspendo a sessão e 
autorizo a entrada dos convidados: doutor 
Mauro Freitas Quintão, também convido para 
estar conosco no plenário a senhora Sirlene 
Motta Carvalho, também o senhor Felipe 
Ludovico de Jesus, também o senhor Bernardo 
Santos Carmo e o senhor Douglas Dantas. 

O doutor Mauro Freitas Quintão é 
convidado do nosso 2.º vice-presidente, Torino 
Marques, e neste momento eu tenho a honra, o 
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prazer e a satisfação de passar a presidência dos 
trabalhos para o mesmo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Boa tarde a todos. Faltam seis minutos 
para as quatro horas da tarde. 

Estamos no início de mais uma semana. 
Hoje, segunda-feira, dia 4, novembro/2019. 
Estamos chegando ao fim do ano. Dezembro 
está vindo aí, Natal, vem Ano Novo. Que Deus 
abençoe sempre as famílias. Amém! 

Estamos ao vivo aqui na Assembleia 
Legislativa.  

Muito obrigado pelo carinho da 
audiência. 

Na Tribuna Popular de hoje, eu fiz o 
convite a um amigo de longa data, uma pessoa 
que está sempre preocupada com a saúde, a 
saúde hospitalar. Porque o hospital tem que dar 
saúde também para as pessoas e ter uma 
limpeza, uma higiene de primeira linha. 

Concedo a palavra ao doutor Mauro 
Freitas Quintão, presidente da Sociedade de 
Hotelaria Hospitalar do Estado do Espírito Santo, 
para falar sobre a importância da Hotelaria 
Hospitalar Certificada. Eu sou o requerente. 

 Muito boa tarde, doutor Mauro 
Quintão. É uma satisfação imensa recebê-lo 
aqui, na Assembleia Legislativa, nesta segunda-
feira, tarde ensolarada. O senhor pode ir à 
tribuna. Tudo bem com o senhor? 

Faltam cinco para as quatro. 
Doutor Mauro Quintão, com a palavra 

para falar sobre a saúde hospitalar, sobre a 
higiene da hotelaria hospitalar. 

O SR. MAURO FREITAS QUINTÃO - Boa 
tarde a todos! Estou muito feliz de estar aqui 
hoje. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Só lembrando ao senhor, doutor Mauro: 
quinze minutos para o senhor. Marcando lá o 
tempo! 

 

O SR. MAURO FREITAS QUINTÃO - Ok. 
Estou muito alegre de estar aqui hoje para falar 
sobre hotelaria hospitalar. 

O que é a hotelaria hospitalar, de que a 
gente tanto fala e poucas pessoas sabem? 
Muitas vezes, as pessoas confundem hotelaria 
hospitalar com luxo e algum tipo de privilégio 
dentro do hospital. 

Bem, a hotelaria hospitalar privilegia a 
satisfação de todas as necessidades do paciente, 
bem como a integridade física, a privacidade e a 
individualidade, respeitando os valores éticos, 
culturais, no máximo de confidencialidade de 
toda a informação pessoal. Ou seja, essa ciência 
engloba a parte da higienização, da limpeza, da 
desinfecção, da limpeza de materiais, do 
tratamento de piso, da segurança, do CME e da 
lavanderia do hospital. 

A Organização Mundial de Saúde tem 
afirmado nos últimos tempos que a qualidade 
na limpeza do hospital, dos estabelecimentos de 
serviços de saúde está diretamente ligada ao 
resultado final do serviço do estabelecimento de 
saúde prestado. Ou seja, o hospital que não está 
limpo de forma adequada não tem o resultado 
esperado para com paciente. Isso no caso dos 
hospitais públicos é inexoravelmente um 
resultado de dano ao erário, pois aumentando a 
sua sujidade, aumenta o índice de infecção, 
aumenta o tempo do paciente dentro da 
unidade hospitalar e aumenta o número de 
óbitos. 

No dia 9 de novembro é comemorado 
aqui no Espírito Santo, o Dia do Hoteleiro 
Hospitalar. Muitas vezes esses profissionais são 
invisíveis, você passa por ele, porque é a pessoa 
que limpa o seu quarto do seu hospital, cuida da 
sua rouparia, cuida da limpeza do hospital, e 
não são, muitas vezes, reconhecidos de forma 
eloquente, de forma presente, da forma que 
merecem. 

A gente costuma falar na área de saúde 
o seguinte: quem limpa a escola não limpa 
hospital; que limpa hospital limpa escola. 

Então, a ciência da hotelaria hospitalar 
é uma ciência complexa que deve ser 
respeitada, principalmente, por seus gestores 
privados e públicos. Não é qualquer pessoa 
que trata da higiene do hospital e do serviço 
de saúde. A gente sabe muito disso, no final, 
que, às vezes, é uma mão higienizada de uma 
forma incorreta, uma roupa lavada mais barata 
no estabelecimento que não tem preparo para 
isso. Eu tenho sabido de notícias no Espírito 
Santo até de roupa de hospitais que estão sendo 
lavadas junto com roupas de presídio. Mas isso 
não vem ao caso, apenas para registrar. 

Um maquinário de lavanderia hospitalar 
é um maquinário apropriado, a diluição do 
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higienizante é uma diluição diferenciada. 
Lembrando-se que o que se limpa um hospital 
não se limpa uma casa.  

Temos que respeitar esses profissionais 
que cuidam da nossa parte de receptividade no 
hospital. Sem eles, o serviço do hospital não é 
eficaz! E sem eficácia, aumenta o número de 
óbitos! 

Eu creio que devem passar um vídeo 
agora, que a pessoa pediu para explicar e para 
mostrar o dia a dia, o que é essa função tão 
importante, que é a função do hoteleiro 
hospitalar. Vamos lá! 

 
(É exibido o vídeo) 
 

 Bem, voltando ao tempo que me é de 
direito aqui, porque tem outras pessoas para 
falar, sobre a área de serviço de saúde podemos 
concluir que esses profissionais que atuam nos 
bastidores, muitas vezes pouco reconhecidos, 
são os verdadeiros heróis sem medalhas. Então, 
o nosso abraço às pessoas que vivem na 
retaguarda dos hospitais. 
 Hoje, os gestores do Espírito Santo, 
desde quando foi fundada a Sociedade de 
Hotelaria Hospitalar, em 2017... Por sinal foi 
fundada no auditório do Jayme. Está aqui a 
doutora Sirlene, que não me deixa esquecer, 
com toda a satisfação, doutora, que foi fundada 
no auditório do Jayme. Por sinal, o Jayme Santos 
Neves é um hospital pioneiro na área de 
hospitalidade e tem feito muito bonito. E tem o 
nosso aplauso. A doutora Sirlene está aqui e não 
me deixa mentir.  
 Voltando ao que eu estava falando, os 
gestores do Espírito Santo, principalmente na 
área pública, mudaram muito seu conceito na 
área de contratação desses profissionais. Temos 
à frente da Sociedade Latino-Americana de 
Hotelaria Hospitalar o professor Marcelo 
Baseggio, meu amigo, meu ex-professor do 
Einstein. E aqui no Espírito Santo, vários 
gestores, principalmente no norte do estado - o 
prefeito Guerino; o secretário Saulo; a Cleni, de 
Aracruz... O pessoal do Hospital Geral de 
Linhares tem feito muito bonito nessa área e 
tem o nosso aplauso, pois sabemos que esse 
profissional, enquanto a gente está doente, é o 
que cuida do nosso bastidor, para a gente ter 
uma hospitalidade tranquila, porque lugar de 
hospital não é lugar de doente. Lugar de doente 

é em casa. Quanto menos a pessoa ficar no 
hospital, mais saudável ela fica.  
 Muito obrigado! Parabéns, hoteleiro 
hospitalar, pelo seu dia!  
  

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Doutor Mauro Quintão, o senhor está há 
quanto tempo nesse ramo? 

 
O SR. MAURO FREITAS QUINTÃO - Há 

vinte e cinco anos.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Há vinte e cinco anos nesse ramo de 
hotelaria hospitalar.  

Tem algum hospital, alguma rede de 
saúde pública, em que o senhor entrou, e que o 
senhor não tinha sua rede hospitalar, e que ali 
tinha uma incidência muito grande de infecção 
hospitalar e que hoje está praticamente zero? E 
acho que é quase impossível esse zero, né? 

 

O SR. MAURO FREITAS QUINTÃO - Bem, 
zero não. Mas a falta de higienização, de 
padrão, na área de limpeza certificada reflete 
inexoravelmente no aumento do número de 
óbitos. Consequentemente, quando o hospital é 
público ou gerido por organização social é dano 
ao erário público, morre mais gente e ele vai ter 
que fazer um retrabalho. Por exemplo, uma 
pessoa que operou o seio e ela teve infecção, 
vai ter que abrir o seio dela de novo. Isso é um 
retrabalho, é mais dano à gestão da direção do 
hospital e menos dinheiro do Estado e do 
município.  

Um hospital que tem me surpreendido 
bastante nessa área é o Hospital Geral de 
Linhares, que tem tido grandes progressos. O 
gestor público lá, o prefeito Guerino, o Saulo, a 
Bernadete, o Nei, eles têm pegado firme nisso e 
têm feito a diferença nisso. 

Agora, hospital público no Espírito 
Santo... Nós iniciamos um serviço há muito 
tempo. Acho que foi em 2014, no Hospital 
Jayme Santos Neves. Foi um trabalho muito 
bom. Foi pioneiro...  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - No Jayme. 

 

O SR. MAURO FREITAS QUINTÃO - Pena 
que teve de ser paralisado. Mas foi um serviço 
de ponta que a gente começou aqui.  
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Tenho visto isso em outros estados mais 
exigentes. Acontece que a pessoa acha que 
quem limpa escola limpa hospital. Não, a pessoa 
que limpa um hospital, que higieniza o hospital, 
que cuida da desinfecção, ela tem que ser 
treinada... 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Por que o senhor está dizendo que 
quem limpa escola não limpa hospital? O senhor 
conhece alguma empresa - não vamos citar 
nomes, claro - que faz o serviço de limpeza de 
uma escola e também faz o serviço de limpeza 
de um hospital? É isso que o senhor quer dizer? 

 
O SR. MAURO FREITAS QUINTÃO - Isso! 

Com o mesmo treinamento, com a mesma 
roupa, com a mesma capacitação, com o mesmo 
detergente.  

Higienizante que se limpa hospital não se 
compra em supermercados. Não, não se compra 
em supermercado. O que se compra em 
supermercado não pode limpar hospital. A 
diluição é diferente, a bactericida, o germicida, 
o virucida... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  A bactéria é outra, que tem lá no 
hospital. É mais forte. 

 

O SR. MAURO FREITAS QUINTÃO - É. 
Existem, hoje, higienizantes - aqui no 

Espírito Santo, acho que só um hospital usa - 
que você passa e não precisa enxaguar. O risco 
de contaminação dele é zero; é à base de 
peróxido de hidrogênio. Poucos hospitais usam 
aqui. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Que as pessoas que estão em casa 
prestassem muita atenção porque essa situação 
de limpeza de um hospital é muito séria. A 
empresa que cuida da limpeza de um hospital 
tem que ser uma empresa de categoria, uma 
empresa que tenha todos os registros possíveis.  

Qual é o curso para uma pessoa entrar 
numa empresa de vocês? 

 
O SR. MAURO FREITAS QUINTÃO - O 

curso na área de hotelaria hospitalar... Primeiro 
ele tem que fazer um curso de hotelaria 
hospitalar. Na área acadêmica, ele vai ter que 

fazer um curso superior, geralmente 
Administração ou Enfermagem, e fazer um 
MBA, Master Bussines Administration, no 
Einstein. São dois anos no Einstein. Agora, para 
a parte técnica, você consegue empresas que 
têm como capacitar. Nós, por exemplo, 
capacitamos os nossos colaboradores de graça. 
Não cobramos nada. E até outros colaboradores 
que quiserem, a gente capacita de graça. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Quanto tempo é o curso do colaborador 
para trabalhar no hospital? 

 
O SR. MAURO FREITAS QUINTÃO - 

Geralmente um mês. Se ele vem de empresa de 
limpeza de outras áreas, dentro de um mês a 
gente certifica ele, e de forma gratuita. Quem 
quer trabalhar tem sempre espaço. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É isso aí. 
 
O SR. MAURO FREITAS QUINTÃO - 

Quem quer trabalhar tem sempre espaço. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Doutor Mauro Quintão, foi um prazer 
muito grande recebê-lo aqui na Assembleia 
Legislativa, na tribuna popular. 

 

O SR. MAURO FREITAS QUINTÃO - 
Quero fazer um registro muito importante. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Pode fazer! O senhor tem ainda quatro 
minutos e meio. 

 
O SR. MAURO FREITAS QUINTÃO - 

Tenho visto, por parte do secretário estadual de 
Saúde, um avanço muito grande nessa área, ele 
que tem na sua equipe a doutora Katiana Erler, 
uma guerreira, que hoje atua na área do Dório 
Silva e segura aquele fardo, que é para poucos. 
Eles são muito preocupados e atentos nas 
inovações disso. O secretário de Saúde não se 
privou de sacrifícios e quer sempre encontrar o 
melhor serviço. Olha que posso falar de cadeira 
porque não tenho contrato com o Estado. Então 
posso falar. Está de parabéns! É muito bom ver 
profissionais daqui e de fora que estão 
engajados nessa bandeira de certificar a limpeza 
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do hospital e tirar o amadorismo, de uma vez 
por todas, dessa área do Espírito Santo.  

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Obrigado! 
Agora são quatro horas e oito minutos. 
Deseja falar mais alguma coisa? 
 
O SR. MAURO FREITAS QUINTÃO - Não, 

muito obrigado! Só comemorar o dia 09, 
sábado. Todo o mundo que limpa hospital, 
nesse dia, merece um abraço especial. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Vamos falar desse dia. Dia 09, agora, é o 
Dia do Hoteleiro Hospitalar. 

 
O SR. MAURO FREITAS QUINTÃO - Dia 

09 é o Dia do Hoteleiro Hospitalar, em São 
Paulo, em Brasília e, aqui no Espírito Santo, em 
Vitória e em Linhares também. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - E qual a festa que vai ser feita, para 
avisar às pessoas que queiram ir? 

 

O SR. MAURO FREITAS QUINTÃO - Todo 
o mundo que limpa hospital, se você encontrar 
com esse colaborador nesse dia, merece um 
abraço muito especial. Eles já merecem todos os 
dias; têm o nosso respeito! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Dia 09, agora, de novembro, Dia do 
Hoteleiro Hospitalar. 

 Parabéns, então, a todos os hoteleiros 
hospitalares e parabéns ao senhor por estar 
aqui, hoje, prestando essa homenagem ao 
hoteleiro hospitalar. 

Agora, gostaria de chamar a presença do 
presidente - o senhor não vai querer sentar aqui 
e falar, não, presidente? - desta Casa de Leis, 
que está fazendo um trabalho inovador e que 
não dá para você mensurar quantas benesses já 
trouxe para esta Assembleia Legislativa no seu 
segundo mandato. E que deve vir o terceiro, o 
quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo, se 
Brasília não pegá-lo, não é? 

 
O SR. MAURO FREITAS QUINTÃO - 

Muito obrigado, presidente. 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado o senhor, Mauro Quintão. 

Erick Musso. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Queria pedir para que entre o Cetaf - 
Centro de Treinamento Arremessando para o 
Futuro, que foi campeão da Copa do Brasil de 
Basquete Sub-15. Time de Vila Velha que 
conquistou esse importante torneio que tem a 
chancela da Confederação Brasileira de 
Basquete, e que foi realizado em São José dos 
Pinhais, Paraná, entre os dias 08 a 13/10. Foi a 
maior conquista da história de um clube 
capixaba nas competições de base do basquete 
nacional. 
             Fora do Novo Basquete Brasil - NBB, a 
liga profissional do país, desde a temporada 
2013/14, o Cetaf passou a concentrar suas 
atividades nas categorias de base, com times do 
sub-11 ao sub-17. A conquista nacional dos 
meninos foi praticamente irretocável. Foram 
cinco vitórias em seis jogos, disputando com 
times tradicionais do Brasil, vencendo equipes 
fortíssimas, como: Flamengo, São José dos 
Campos, Bauru, Londrina, entre outras.  
  O jogador Gabriel Azevedo foi o cestinha 
do torneio, com duzentos e quarenta e quatro 
pontos, e eleito o melhor jogador da final.  

Os campeões: pivôs: André Moschen, 
Arthur Lodi, Guilherme Bonfim, Lorenzo Gagno 
e Vítor Perim; armadores: Arthur Louzada 
Machado, Bernardo Bonfim e Gabriel Azevedo; 
alas: Yago Cruz Machado, Tales Alvim e Willian 
Freitas Foca.  

Esta é uma homenagem da Assembleia, 
mas por requerimento do deputado Vandinho 
Leite, que está subindo aqui com nossos 
campeões.  

Só lembrando que o irmão do Luiz Felipe, 
que é o Sérgio Azevedo, de Aracruz, foi meu 
professor.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem!  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Mas preferi a política ao basquete.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Só para registrar que, 
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certamente, o melhor jogador era o Lorenzo, 
presidente, com certeza absoluta.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Chamar os deputados e deputadas para 
que possam fazer uma foto oficial, para que, 
logo após, o nosso Luiz Felipe, nosso querido 
amigo, possa fazer uso da palavra. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega dos 

certificados) 
 

Concedo a palavra ao Luiz Felipe, para 
que possa fazer uso da palavra em nome de 
todos os homenageados.  

 

O SR. LUIZ FELIPE AZEVEDO - Uma boa 
tarde a todos! 

Queria cumprimentar o presidente desta 
Casa, deputado Erick Musso. Cumprimentando 
o deputado Erick Musso, na pessoa do deputado 
Luciano Machado, o Vandinho, que nos presta 
esta importante homenagem aqui, nesta tarde, 
nesta Casa. Estamos extremamente orgulhosos.  

Certamente, este não é o primeiro 
projeto que passa nesta Casa, e não será o 
último projeto que vem ao conhecimento dos 
deputados, aqui - queria cumprimentar, 
também, o Doutor Hércules -, que passa nesta 
Casa e que recebe uma importante honraria.  

Queria dizer que este projeto é um 
projeto que foi desenhado e implantado há, 
aproximadamente, vinte anos. Assim como 
todos os projetos esportivos, sobrevive lutando, 
diante de uma responsabilidade muito grande 
na formação de crianças, de jovens e de 
adolescentes. 
 Estimamos que, aproximadamente, vinte 
mil atletas já tenham passado por este projeto, 
um projeto que desenvolve uma importante 
ação no segmento esportivo; um projeto que já 
é detentor de muitos títulos; um projeto que já, 
inclusive, defendeu o Espírito Santo no NBB, na 
Liga Nacional, quando Vandinho era secretário 
de Esportes do Governo; um projeto que já 
ousou, não só no Espírito Santo, mas também 
conhecido em todo o cenário nacional; um 
projeto que tem recebido, ao longo desses anos, 
importantes apoios; um projeto que tem, 
durante todo esse período, lutado pela sua 
sobrevivência, assim como muitos projetos no 
estado do Espírito Santo. 

 O Sr. Vandinho Leite - (PSDB) - Queria 
pedir um aparte ao senhor. 
 
 O SR. LUIZ FELIPE AZEVEDO - Pois não? 
 
 O Sr. Vandinho Leite - (PSDB) - Eu 
conheço a sua história como atleta, como gestor 
no esporte que é hoje, mas também como 
formador. Esse é um trabalho fantástico. Você é 
um sonhador. Eu imagino o quão o seu coração 
está feliz com essa conquista dessa garotada do 
sub-15. É até difícil falar garotada, porque tem 
alguns ali com o dobro do meu tamanho. 
 Senhor presidente Erick Musso e demais 
deputados presentes, eu estive na Secretaria de 
Estado de Esportes, período em que 
acompanhei mais de perto o seu trabalho e a 
sua luta. Sei o quanto você sonhou em colocar 
Vila Velha no NBB; sei o quanto você sonhou ao 
longo desses anos e sonha com o esporte como 
fator de transformação de uma sociedade. O 
esporte de alto rendimento é feito por quem 
acredita em um país que investe muito pouco. 
Essa é a realidade. 
 Gostaria de parabenizá-lo e de 
parabenizar essa garotada aqui que, com 
certeza, não é fácil chegar a uma competição 
nacional com grandes clubes que nós temos em 
nível nacional e ganhar uma competição como 
esta. Com certeza, é um marco muito forte. 
Todos nós aqui gostaríamos, neste momento, de 
pedir a todos uma salva de palmas para esta 
garotada e para o Luiz Felipe pelo trabalho. 
(Palmas) 
 Devolvo a palavra, para que você possa 
concluir o seu raciocínio. 
 

 O SR. LUIZ FELIPE AZEVEDO - Eu 
agradeço as palavras, deputado Vandinho. O 
deputado teve uma bonita experiência à frente 
da Secretaria de Esportes do Governo do Estado 
e sabe muito bem o que isso representa para o 
esporte do Espírito Santo. Nós estamos aqui 
diante de um título inédito, jamais conquistado 
dentro do estado do Espírito Santo. Ser 
campeão brasileiro em uma categoria sub-15. 
 Nós ficamos muito satisfeitos. Nós 
precisamos do apoio dos senhores. Os senhores 
têm mecanismos para estarem olhando para 
esses projetos dentro do Espírito Santo e, 
especificamente, para este projeto aqui que, na 
tarde de hoje, está. Nós solicitamos que os 
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deputados que são sensíveis à importância da 
ferramenta do esporte como inclusão e como 
transformação... 
 A cada dia que passa, nós temos visto 
crianças do nosso estado - eu digo crianças do 
nosso estado, porque temos, neste grupo, 
meninos de treze anos de idade - já sendo 
assediadas para saírem do nosso estado. Se nós 
não fizermos uma força tarefa, se nós não nos 
unirmos, para que projetos como este e como 
outros projetos desenvolvidos aqui no estado 
do Espírito Santo tenham permanência e 
continuidade, certamente, perderemos esses 
talentos tão jovens.  Hoje nós temos aqui, 
como exemplo, crianças, jovens, adolescentes 
de treze anos de idade que estão recebendo 
convites para sair do nosso estado. 
 Fica aqui o desafio não só para nós como 
gestores de projetos esportivos, mas também 
para todos os senhores, que são autoridades 
também corresponsáveis, para que o nosso 
estado do Espírito Santo cresça e cresça 
também na estrutura do esporte do nosso 
estado. Esse é um apelo que eu faço a todos os 
deputados. 
 De antemão, agradeço profundamente 
pela lembrança de todos os senhores, abrindo 
um espaço nesta importante Casa, para que o 
esporte do estado do Espírito Santo fosse 
valorizado, honrado e respeitado. 
 Muito obrigado a todos. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Nós vamos também abrir um 
espaço, para que Carlos Carvalho, presidente da 
Federação de Basquete aqui do estado, possa 
também fazer uso da palavra. Uns dois 
minutinhos.  
 
 O SR. CARLOS CARVALHO - Senhores 
deputados, senhoras deputadas, senhoras e 
senhores, atletas campeões, dirigentes do Cetaf, 
que é esse grande projeto do nosso amigo Luiz 
Felipe, que nos honra trazendo esse 
campeonato brasileiro aqui para o Espírito 
Santo. Campeonato inédito em que, na partida 
final, nós ganhamos da toda poderosa Bauru, a 
equipe paulista, que era praticamente uma 
equipe que já contava com o campeonato em 
mãos. 

Senhoras e senhores, cada vez mais eu 
me convenço de que o Espírito Santo é um 

celeiro de atletas de basquetebol. É só vermos 
os atletas que nós temos no mundo e no Brasil. 
Temos Anderson Varejão, Didi, Luiz Felipe, que 
aos treze anos saiu daqui, foi para o Botafogo; 
depois foi para São Paulo, onde jogou em todas 
as equipes, principais, equipes paulistas; foi 
nosso atleta olímpico na Coreia do Sul; foi 
Seleção Brasileira. E, hoje, nós podemos ver que 
o Espírito Santo está representado com esse 
celeiro que eu falei, nessa família Grijó Azevedo.  

O presidente Erick falou aqui que foi 
aluno do Márcio, que também foi Seleção 
Brasileira, irmão do Luiz Felipe. Temos o 
Felipinho, que jogou em São Paulo também, que 
é filho do Luiz Felipe; temos o Gabriel, que foi 
cestinha desse campeonato no Paraná, que é o 
Gabriel que está ali. Já tem um convite para ir 
embora. 

Como Luiz Felipe falou, nós estamos 
perdendo gerações por falta de apoio. A 
Federação Capixaba é responsável pela 
coordenação, pela divulgação e pelo incentivo 
ao basquetebol. Mas, no entanto, ela não 
recebe nenhum tipo de apoio, nem privado, 
nem público. O público, nem federal, nem 
municipal, nem estadual, nenhum tipo de ajuda. 

Durante o ano nós fazemos dozes 
campeonatos. Aliás, sete campeonatos. Começa 
com Sub 12, 13, 14, 15, 16, 17, e o adulto. 
Então, como se consegue fazer isso? Com apoio 
dos clubes que praticamente hoje estão falidos. 
Se a gente se lembrar dos clubes que já faliram: 
Libanês, Praia, Náutico, Saldanha, que 
praticamente está em estado de falência, com 
apenas cinquenta sócios que pagam cinquenta 
reais.  

Para finalizar, eu gostaria de parabenizar 
os campeões; os seus pais, que são aqueles que 
me ajudam a fazer o basquetebol no Espírito 
Santo, porque eu não tenho nenhum tipo de 
apoio; ao Diego, treinador; e ao Cetaf, por esse 
título que nos trouxe, esse título inédito para o 
Espírito Santo. 

Muito obrigado a todos. (Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Vamos fazer a entrega de 
certificados. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega dos 

certificados) 
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 É com alegria que queremos, neste 
momento, dar prosseguimento à nossa Tribuna 
Popular nesta tarde.  

Com alegria, faremos uma apresentação 
agora do nosso Hospital Evangélico de Vila 
Velha. Com muita satisfação, com muita alegria, 
queremos apresentar o trabalho desempenhado 
pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-
Santense - Aebes, também é uma organização 
social que mantém o hospital. 

Queremos, com alegria, ouvir os relatos 
de comemoração, de celebração desse tempo 
de prestação de serviço que o Hospital 
Evangélico faz, muito bem feito, atendendo 
anualmente, aproximadamente, novecentos mil 
procedimentos. É procedimento para chuchu. E 
oitenta por cento desses procedimentos são 
prestados ao Sistema Único de Saúde. A gente 
fica feliz porque, desde 1972, o hospital vem 
atendendo essa classe mais necessitada da 
população capixaba. 

Então, quero agradecer a presença do 
pastor Alexandre Mendes, presente conosco 
aqui, é uma alegria grande; Ricardo também, 
sempre presente aqui na Assembleia. 

Convido para poder fazer uso da palavra, 
em nome do hospital, a senhora Sirlene Mota 
Carvalho... ah, não? Vai ser o pastor Alexandre 
mesmo? Então, o cerimonial, foi colocado 
trocado. 

Quero convidar o pastor Alexandre, que 
vai fazer uso da palavra, falando em nome do 
Hospital Evangélico, apresentando esse 
belíssimo trabalho. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Presidente Mansur, só enquanto o 
pastor Alexandre chega à tribuna para fazer uso 
da palavra, agradecer a presença do pastor 
Jefferson, que está nos visitando, lá de Apiacá, 
extremo sul do estado, sua região também. O 
pastor Jefferson está aqui do lado. Pastor 
Jefferson, o senhor é muito bem-vindo a esta 
Casa de Leis. Leve nosso abraço à cidade de 
Apiacá também. 

Muito obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Então, apenas fazendo uma 
correção. Conheço o pastor Alexandre há uns 
quinze para vinte anos ou mais e sempre o 
chamei de Alexandre, e hoje, agora, estou 

sabendo que é Alexander. É boa a correção, 
pastor.  
 O pastor Alexander neste momento 
fazendo uso da palavra. Alexander Mendes 
Cunha fazendo uso da palavra em nome da 
organização, da Associação Evangélica 
Beneficente Espírito-Santense, Aebes, 
mantenedora do Hospital Evangélico e de 
outros hospitais. Ele vai falar com mais 
propriedade.  
 Fique à vontade, pastor. Quinze minutos.  
 

 O SR. ALEXANDER MENDES CUNHA - É 
com alegria que gostaria de cumprimentar 
todos e todas, deputados e deputadas, amigos, 
companheiros, pessoas que aqui nos 
acompanham e aqueles que estão nos 
acompanhando pela TV Ales.  
 É uma alegria muito grande para nós 
porque há sessenta e três anos, e talvez você 
consiga voltar um pouco na história ou tentar 
imaginar como era o estado do Espírito Santo há 
sessenta e três anos ou há setenta anos, a saúde 
era muito carente, mas um grupo de 
evangélicos, de igrejas evangélicas: - gostaria de 
citá-las aqui - a Igreja Metodista, da qual sou 
pastor, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja 
Luterana, a Igreja Casa de Oração, a Igreja 
Batista e também a Igreja Presbiteriana Unida 
uniram-se em torno da vontade, pela vocação, 
pelo chamamento espiritual de Deus em fazer o 
bem. Uniram-se para criar a chamada Aebes, 
como já foi dito aqui, essa associação que tinha 
por fim motivo criar, formar, construir um 
hospital para atender a população capixaba.  
 Para nossa alegria, Deus tem nos 
sustentado todos esses anos. A associação 
completa ou completou este ano sessenta e três 
anos e o hospital quarenta e sete anos de porta 
aberta, prestando um serviço humanizado, um 
serviço de qualidade, reconhecido por muitos. 
Se eu fosse aqui, nesta tarde, perguntar a algum 
de vocês qual foi o relacionamento ou se você 
tem algum tipo de relacionamento com o 
Hospital Evangélico, certamente você foi, ou um 
parente, tratado no hospital, ou quem sabe 
tenha nascido no hospital.  

Sei que é um projeto difícil porque a 
saúde exige muitos recursos e o nosso tempo é 
um tempo difícil, mas temos parcerias e temos 
acreditado, acima de tudo, que a porta que 
Deus abre ninguém pode fechar, pastor Mansur. 
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Temos essa convicção do nosso chamado para 
cumprir a vocação de fazer um trabalho de 
atendimento humanizado, assistencial. Um 
trabalho focado na qualidade.  

É com muita alegria que gostaria de 
agradecer ao Governo do Estado do Espírito 
Santo por tantos anos de parceria. Sempre 
costumo dizer lá nas nossas reuniões do 
conselho que no hospital não temos partido 
político. Lá o nosso partido é a população 
capixaba. E todos vocês, deputados e 
deputadas, fazem parte dessa nossa unidade. 
Acreditamos que unidos podemos avançar. 
Acreditamos que somando esforços e 
trabalhando com muita intensidade, certamente 
alcançaremos os nossos objetivos e veremos um 
estado com qualidade excepcional em nome 
daquele que nos fez, daquele que nos criou, o 
nosso Deus.  

Também quero agradecer a todos os 
deputados e deputadas que têm sido os nossos 
parceiros por tantos anos, fazendo as emendas, 
lutando pela saúde do estado, lutando por esses 
princípios que não podemos abandonar. Quero 
aqui destacar o pastor Mansur como nosso 
colega e, de maneira especial também, o Doutor 
Hércules, que já há um bom tempo... Peço 
licença para falar desses dois colegas porque 
são meus conterrâneos. Nós somos 
cachoeirense. E, não só aqui, no Hospital 
Evangélico de Vila Velha, mas também no 
Hospital Evangélico de Cachoeiro vocês têm sido 
usados por Deus para abençoar aquela 
instituição. 

O Hospital Evangélico hoje, também, é 
uma OS, uma organização social, que foi criada 
para podemos ampliar a nossa ação na área de 
saúde com o nosso know-how, com a nossa 
competência aqui nosso estado. 

Atualmente, estamos já há seis anos 
administrando o Hospital Jayme dos Santos 
Neves, aliás, estamos ali desde o início fazendo 
um trabalho que é referência no Brasil, que tem 
sido algo maravilhoso. A equipe, que trabalha 
no Hospital Jayme dos Santos Neves, é uma 
equipe qualificadíssima, que tem vestido a 
camisa, que tem feito um trabalho maravilhoso 
naquele lugar. 

Eu gosto muito de lembrar que, 
diferentemente de outros estados, o Hospital 
Jayme, como hospital público, com recursos 

reduzidos - como eu já disse, os dias são maus -, 
nós temos tido bons exemplos. É muito comum 
nós encontrarmos, em outros estados, pessoas 
jogadas pelos corredores, pessoas desesperadas 
querendo uma consulta, mas essa realidade não 
acontece no Hospital Jayme dos Santos Neves, 
porque a parceria que foi desenvolvida, que tem 
sido desenvolvida entre o Estado e a OS Aebes, 
tem sido uma parceria de sucesso, uma parceria 
abençoada por Deus. 

E eu creio que muito mais nós temos por 
fazer em prol das nossas unidades, bem como 
também a Maternidade de Cariacica, que já 
estamos ali há onze anos. Eu creio que alguns 
aqui conheceram o que foi aquele hospital, o 
que foi, anteriormente, aquele hospital. 

Chegamos ali, há onze anos, numa 
condição muito precária e, hoje, a Maternidade 
de Cariacica é referência, com todas as suas 
dificuldades, com todas as suas necessidades 
temos atendido a vários municípios. E nos alegra 
quando somos procurados por pessoas de 
outros municípios que trazem os seus filhos 
para nascerem na Maternidade de Cariacica, 
porque sabem que ali serão bem tratados, serão 
pessoas acolhidas com um trabalho humanizado 
e, acima de tudo, de amor e paixão por vidas. 

Nós queremos agradecer a todos os 
nossos colaboradores. No Hospital Evangélico, 
Aebes, hoje nós temos mais de três mil e 
quinhentos funcionários. Nós somos a maior 
corporação prestadora de serviços médicos no 
estado do Espírito Santo. Isso nos alegra muito, 
porque temos gerado renda, nós temos gerado 
emprego para as famílias. E, apesar das crises, 
apesar das dificuldades econômicas, temos 
tratado de maneira a não dispensar ninguém, 
mas sempre trabalhando para fazer as pessoas 
terem o seu ganha-pão. Isso para nós é uma 
questão de honra. 

Nós agradecemos, também, aos nossos 
colaboradores. Nós temos um grupo de 
voluntários de mais de mil de duzentas pessoas, 
que nos ajudam dando consolo espiritual para 
as pessoas, indo às nossas unidades fazer ações 
em benefício do próprio hospital. Isso nos alegra 
muito, saber que existem pessoas dedicadas 
querendo ajudar o próximo. 

Também agradecemos, Pr. Marcos 
Mansur, há centenas de capixabas que são que 
são procurados, via telefone, sobretudo, para 
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serem nossos parceiros doando no Projeto Luz. 
Então, se você ainda não fez parte ainda, não 
recebeu essa ligação, aguarde, ou, se você 
quiser, ligue para o hospital, procure-nos para 
nos ajudar. Você vai estar nos ajudando fazendo 
uma doação de um valor simbólico, que vai ser 
cobrado na sua conta de energia. Isso é uma 
alegria muito grande para nós, saber que o povo 
capixaba é um povo solidário, que ajuda. Isso é 
muito bom. Eu quero agradecer a Deus e dizer 
que vocês são alvos das nossas orações. Temos 
orado por todas as pessoas que se dispõem a 
doar para essas causas sociais.  

Também queremos, nesse tempo de 
gratidão a Deus pelos quarenta e sete anos, 
convidar todos e todas para o nosso aniversário, 
que será aqui em Vitória, no Vitória Grand Hall, 
no dia 22 deste mês.  

Estaremos ali celebrando os nossos 
quarenta e sete anos. E eu quero franquear esse 
convite a todos que nos ouvem, para que assim 
possamos ali celebrar mais um ano de bençãos, 
de vitórias e de serviço humanizado, um serviço 
reconhecido pela população capixaba. 

Recentemente, fomos premiados como 
o melhor hospital particular do estado do 
Espírito Santo. Isso nos alegrou muito, saber 
que a população confia no nosso trabalho, que a 
população, bem como vocês, legisladores do 
nosso estado, tem essa confiança no nosso 
trabalho. 

Eu quero, mais uma vez, agradecer a 
Deus e dar a Ele toda a honra toda a glória por 
estarmos aqui, sabendo que esse trabalho é um 
trabalho que é no Senhor e um trabalho que é 
feito no Senhor nunca vai ser em vão. Sempre 
haverá as recompensas. 

Existem muitas lutas, pastor. Muitos 
desafios. Mas nós estamos preparados para os 
desafios, porque quem nos prepara e quem nos 

capacita é Deus. E eu quero louvar ao Senhor 
pelo convite e por estarmos aqui nesta tarde. 
Queremos também apresentar um vídeo que 
vai expor, de maneira bem resumida, esses 
sessenta e três anos, a caminhada desse 
hospital que faz parte da minha vida. 

Eu digo que, desses dezesseis anos que 
eu estou ajudando aqui no Hospital Evangélico 
como membro do Conselho, como ajudante da 
Capelania, que eu nasci no Hospital Evangélico e 
hoje eu sirvo a Deus no Hospital Evangélico.  

Eu quero agradecer a todos nesta tarde 
pela dedicação que têm em nos ajudar nesse 
projeto, que é um projeto que certamente tem 
feito a mudança na vida de muita gente. 

A todos muito obrigado. E convido para 
assistirmos ao vídeo. 

 
(É exibido o vídeo) 

  
O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Nós queremos parabenizar o 
Hospital Evangélico pelos seus quarenta e sete 
anos de serviços muito bem prestados; 
agradecer à equipe que está aqui nesta tarde, 
representando o hospital, representando a 
Aebes; agradecer ao pastor Alexander, ao 
Ricardo, à Sirlene. 

Antes, porém, o nosso deputado José 
Esmeraldo, pediu a palavra primeiro, ele quer 
fazer um breve comentário; e depois o 
deputado Hudson, e a gente vai nesta 
sequência, então. 

Deputado José Esmeraldo! 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Queria agradecer e dizer que V. Ex.ª 
está bem elegante hoje. Meus parabéns!  

Quero saudar o pastor! Nós não temos 
dúvida, pastor, que o Hospital Evangélico, ele 
presta um trabalho social de primeira linha. 

 

O SR. ALEXANDER MENDES CUNHA - É 
verdade! 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - A gente acredita, inclusive, nos 
abnegados que trabalham - foi dito aqui a 
Sirlene e outros mais, que são pessoas 
dedicadas à melhoria da qualidade de vida 
daquele ser humano. 

Eu sei, principalmente vossa senhoria 
sabe, que vocês fizeram em épocas passadas, 
um mutirão com relação à catarata. 

 
O SR. ALEXANDER MENDES CUNHA - 

Sim! 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Não é isso? Catarata! Importantíssimo 
esse mutirão! 

Mas eu gostaria, também, que olhasse 
com muito carinho, olhasse mesmo com muito 
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carinho a cirurgia ortopédica, pastor! Essa 
cirurgia ortopédica! São milhares de pessoas, no 
estado do Espírito Santo que estão nos seus 
leitos aguardando um chamamento para a 
cirurgia através do SUS - e isso nunca vem!  

Eu gostaria de dar uma sugestão ao 
pastor, que representa o Hospital Evangélico - 
não é à toa que vossa senhoria faz a fala aí - por 
que não fazer um mutirão com relação àquelas 
pessoas que estão precisando com urgência 
urgentíssima, de uma cirurgia ortopédica?  

O senhor sabe que uma cirurgia 
ortopédica, ela não pode esperar. Porque se 
passa um determinado tempo, nem depois o 
trabalho ortopédico, ele consegue... a Ortopedia 
consegue transformar aquela pessoa no que era 
antes. Então, não pode esperar! Então, eu faço 
esse apelo. 

 Muita gente fala assim: Não... porque 
eles são pobres! E como o senhor se referiu 
muito aos pobres, pessoal do interior que já 
estão... eu conheço pessoas que já estão há dois 
anos em cima de uma cama, aguardando 
chamamento. 

Então, eu gostaria que vossa senhoria, 
conversasse com o setor competente e que 
fizesse esse chamamento, porque eu tenho 
certeza absoluta, que isso vai ser de 
fundamental importância para as pessoas 
humildes, as pessoas que moram em Ponto 
Belo, as pessoas que moram nesses municípios 
que não têm condições de sobrevivência e eles 
só podem fazer a cirurgia, se for através do SUS. 

E o que eles alegam? Não... através do 
SUS, o hospital não nos atende! Porque a gente 
sabe que a cirurgia ortopédica, ela tem um 
custo, ela tem um custo! Mas, não podemos 
discriminar! Não é porque tem um custo, que 
nós vamos deixar aquela pessoa morrer! Não é 
porque tem um custo, que nós vamos 
abandonar pessoas do interior principalmente e 
da Grande Vitória. 
 Eu tenho informações, que não são 
poucas, de centenas de pessoas. Tem até um 
abaixo-assinado de moradores do interior que 
pedem com urgência urgentíssima que sejam 
atendidos. Aí, fica meu pedido a V. S.ª. Tenho 
certeza de que o senhor, como pastor, o senhor 
que é um homem de Deus, o senhor que está lá 
exatamente para prestar um trabalho para a 
vida daquelas pessoas, vai pensar. Que bom! 

Que bom, porque gostaríamos, da tribuna da 
Assembleia, até mesmo porque eu sou bastante 
frequentador da tribuna, de agradecer ao 
Hospital Evangélico - está certo? - por essa 
cirurgia ortopédica tão importante em nível de 
mutirão.  

Muito obrigado. 
 
O SR. ALEXANDER MENDES CUNHA - Por 

nada.  
 

 O Sr. Engenheiro José Esmeraldo - 
(MDB) - Eu só queria que o senhor me 
respondesse. Responda-me aqui. 
 

O SR. ALEXANDER MENDES CUNHA - O 
senhor me deu uma sugestão. Eu posso lhe dar 
outra. O Hospital Evangélico está de portas 
abertas para as parcerias. Como o senhor 
mesmo disse, não existe a condição de fazermos 
atendimentos sem que as parcerias sejam 
concluídas: parceria com a Assembleia, parceria 
com a Sesa, doutor Nésio é nosso parceiro nesse 
processo, o próprio governador. E nós estamos 
abertos. 

O senhor citou os mutirões. Não é só 
mutirão de catarata, não. Nós temos outros 
mutirões. O de catarata, por exemplo, que é de 
oftalmologia. Na verdade, são várias cirurgias. 
Não só de catarata. São vários tratamentos 
feitos com a equipe do hospital. No último, 
foram cinco mil cirurgias. Cinco mil tratamentos 
específicos na oftalmologia. Então, eu acredito 
que nós continuaremos abertos a sugestões.  

Nós cremos que o secretário Nésio, 
doutor Nésio, tem, sim, se dedicado. E eu creio 
que a Assembleia, com a secretaria de estado, 
com os hospitais evangélicos e os hospitais 
filantrópicos... Eu digo hospitais evangélicos 
porque, só no estado do Espírito Santo, nós 
temos dois. Nós temos as santas casas. 
Somando forças nós podemos diminuir essa fila 
que existe aí. 

Infelizmente, não é só na oftalmologia 
ou nas cirurgias, como o senhor citou. São 
muitas outras. O Governo, agora, está abrindo 
mais uma, convidou-nos também para 
participarmos desse próximo mutirão de 
nefrologia e também mais de oftalmologia. 

O Hospital Evangélico está preparado e 
aberto para participar de qualquer tipo de 

Identificador: 340035003000320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 07 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 43 

benefício que venha a ser trazido para a nossa 
comunidade, para a nossa sociedade. Então, se 
os deputados fizerem esses projetos, fizerem 
essas parcerias com o Estado, podem contar 
conosco. Eu trago esse nosso compromisso com 
os deputados e com as deputadas, para que a 
população receba aquilo que merece: o 
atendimento de qualidade, o atendimento 
rápido, porque, como o senhor mesmo disse, eu 
concordo com o senhor: Não dá para esperar. 
Com saúde não se brinca.  

 
O Sr. Engenheiro José Esmeraldo - 

(MDB) - É. 

 
O SR. ALEXANDER MENDES CUNHA - 

Nós estamos à disposição. 

 
O Sr. Engenheiro José Esmeraldo - 

(MDB) - Eu, com certeza, entendi sua fala. Mas 
eu queria mais à frente, pastor. 

Nós, como representantes da população, 
fazemos nosso pedido. Estamos levando aos 
técnicos. V. S.ª é uma pessoa que tem uma 
influência dentro do Hospital Evangélico. A 
questão do Nésio, que é o secretário de Saúde 
do Estado, eu gostaria que V. S.ª... E se 
depender de nós, nós vamos lá. Eu especifiquei 
uma coisa, até mesmo porque eu não sou 
demagogo. Eu não vou ficar falando aqui quatro 
ou cinco situações. Eu estou falando aquilo que 
realmente eu fui assediado, que é a ortopedia, a 
cirurgia ortopédica. Que tem milhares de outras 
eu sei que tem, mas eu fiz um pedido. O pedido 
que eu fiz é exatamente com relação à 
ortopedia.  

Eu gostaria que V. S.ª, que representa 
muito bem o Hospital Evangélico,... 

 
O SR. ALEXANDER MENDES CUNHA - 

Muito obrigado. 

 
O Sr. Engenheiro José Esmeraldo - 

(MDB) - ... também entrasse em contato com o 
secretário de Saúde Nésio e levasse essa 
demanda. O que depender de mim eu também 
posso falar aí da tribuna muito tranquilamente.  

 
O SR. ALEXANDER MENDES CUNHA - Ok. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Obrigado, deputado José 
Esmeraldo. 

Com a fala do deputado Hudson, eu 
gostaria... Nosso tempo já extrapolou. Nós 
temos ainda mais três colegas que vão usar a 
tribuna. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Vai dar 
tempo. Vou ser breve!  

Parabenizar o Mansur, parabenizar o 
pastor; cumprimentar aqui a Sirlene e o Ricardo.  
 Para mim é muita honra estar em Vila 
Velha esse hospital. Como você diz: ali hoje é 
referência de cirurgia cardíaca. Hoje a residência 
de oftalmologia do Hospital Evangélico vem 
gente do Brasil inteiro fazer prova aqui no 
Espírito Santo, então muito nos orgulha de estar 
em Vila Velha, no Espírito Santo, um hospital do 
SUS avançado em tecnologia. 
 Mansur, o deputado José Esmeraldo 
disse aqui, que quando você tem os mutirões, 
por exemplo, em oftalmologia, é autorizado 
pelo Governo Federal. Então, o senhor sabe 
disso que é parceria com o Estado, mas tem que 
vir do Governo Federal. Eu acho que a sugestão 
do nobre deputado José Esmeraldo não é só 
para ele, todos os deputados pedem, a gente 
tem que com os deputados federais pedir para 
que tenha isso via Governo Federal, para que 
faça mutirões no Evangélico, que é preparado 
para fazer. Seria mais uma ajuda, porque os 
hospitais que têm hoje não dão conta. Então há 
necessidade.  

Se depender desta Casa de Leis e os 
deputados, para a gente conversar com os 
deputados federais para que seja feito, porque 
não é só sua vontade, isso depende do Governo 
Federal.  

E muito me honra ter sido aluno no 
Evangélico em 87, 88 e 89, então é muito 
importante na minha formação. E muitos dos 
meus colegas acadêmicos hoje eu trabalho com 
eles. 

Parabéns! O Evangélico está de 
parabéns! 

 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) -  Nós temos ainda mais três 
colegas deputados requerentes que vão presidir 
um tempo e tratar de mais três assuntos.   

Quero encerrar, antes, quero conceder 
uma solicitação que tem prerrogativa, 
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componente da Mesa, secretário, para falar um 
minuto para a gente encerrar. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Obrigado, deputado. Parabéns por essa 
homenagem aos quarenta e sete anos do 
Hospital Evangélico, que realmente tem uma 
história muito bonita. 

O deputado José Esmeraldo disse muito 
bem sobre a questão do mutirão. Eu até 
comento muito que em 1992 eu era presidente 
do Lions de Guaçuí. Tem um médico no Hospital 
Evangélico que é meu primo, Fabiano Liparizi. 
Tenho muito orgulho de ser primo dele. Na 
época nós trazíamos um ônibus lotado de 
pessoas, para fazer cirurgia de catarata. Fazia no 
mesmo dia e voltava para Guaçuí, duzentos e 
trinta quilômetros, quase seiscentos 
quilômetros ida e volta. E passou um tempo, há 
um ano, dois anos, três anos atrás, nós vimos 
pessoas na fila de espera para uma simples 
cirurgia de catarata, seis meses, um ano, dois 
anos.  

Claro que não é um problema do 
Hospital Evangélico, mas é um problema de 
gestão do SUS e isso parece que está sendo 
corrigido. O Governo do Estado anunciou na 
semana passada a contratação de oitenta e sete 
mil cirurgias na área de neurologia e 
oftalmologia, consultas com possibilidade de 
cirurgia. Então, nós estamos aí com um bom 
horizonte pela frente.  

Estou me sentindo bem otimista, 
deputado Freitas, com o que eu tenho assistido 
das iniciativas do nosso secretário, doutor 
Nésio, e eu vejo que nós temos hoje condições 
nos nossos órgãos, nas nossas redes 
hospitalares, condição de diminuir esse 
sofrimento da família capixaba. A gente convive 
com questões que quando se pede uma biópsia, 
as pessoas têm que esperar três meses o 
resultado. A biópsia era para ser feita na mesma 
semana e o mais rápido possível, não três... 

 Bom, mas eu quero ser breve e 
parabenizar a todos, deputado Mansur e a toda 
equipe e diretoria do Hospital Evangélico. 

Um abraço. Obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) -  O nosso agradecimento ao 
pastor Alexander, ao Ricardo, à Sirlene, por 
vocês estarem presentes e terem atendido o 

nosso convite para virem aqui apresentar esse 
importante e belíssimo trabalho que há 
quarenta e sete anos é realizado pelo Hospital 
Evangélico e agora com muito mais qualidade 
com a gestão da Aebes. Um abraço. 

Quero convidar o nobre deputado 
Engenheiro José Esmeraldo, que vai continuar 
os trabalhos da tribuna livre desta tarde, para 
presidir, tomar a presidência aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENGENHEIRO JOSÉ 
ESMERALDO - MDB) - Dando prosseguimento 
ao uso da tribuna popular, queria convidar o 
senhor Felipe Ludovico de Jesus, que está 
representando a empresa de processamento de 
dados da Previdência, Dataprev, para falar sobre 
a privatização das empresas públicas.  

Antes de dar a palavra a V.S.ª, eu queria 
saudar aqui, o Evandro - levante só a mãozinha 
para eu ver quem é o Evandro -, diretor do 
Sindicato dos Trabalhadores de Processamento 
de Dados; a Dulcinéia - pode levantar o dedo 
mais alto.  Não tem problema, não. (Pausa) 
Assim. Ficou bonitinho agora -, a servidora da 
Dataprev, Aurelina Neto, servidora pública, e 
saudar, também, meu amigo Luisinho, nosso ex-
vereador de Vitória.  

Com a palavra V.S.ª.  
 

 O SR. FELIPE LUDOVICO DE JESUS - Boa 
tarde a todos! Boa tarde, nobre deputados, 
deputadas.  

Gostaria de agradecer, em nome do 
deputado José Esmeraldo, a oportunidade de vir 
aqui falar em nome dos trabalhadores da 
empresa Dataprev e Serpro, a respeito do 
processo de privatização que caminha no 
Governo Federal.  

Em que pese tratarmos aqui, de 
empresas públicas federais, temos a obrigação 
de trazer o debate, ainda que numa Casa 
 Legislativa Estadual, pois, como veremos 
adiante, trata-se de empresas que exercem 
papel estratégico no processamento, 
tratamento e armazenamento de dados de 
todos os cidadãos. E precisamos ficar atentos às 
mudanças que venham a ocorrer, no caso das 
privatizações.  

Para iniciar nossa participação, gostaria 
de apresentar um vídeo institucional, para que 
todos tenham conhecimento, um breve relato a 
respeito do que desempenha a Dataprev e qual 
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sua importância para a sociedade brasileira. Por 
gentileza!  

 

(É exibido o vídeo)  
 

Pois bem, senhores, eu não sei se era do 
conhecimento de todos a importância, o 
tamanho, a existência da Dataprev. Nós temos 
também o Serpro, que é o Serviço Federal de 
Processamento de Dados, mais vinculado à 
Receita Federal, enquanto a Dataprev está mais 
vinculada ao INSS, às informações 
previdenciárias e trabalhistas.  

Avançando, depois do vídeo 
institucional, vídeo que já tem alguns anos, mas 
as informações são da mais alta relevância, é 
importante dizer aqui que o Serpro é a maior 
empresa pública de prestação de serviços em 
tecnologia da informação do Brasil. Foi criado 
pela Lei 4.516, de 1964, ou seja, está 
caminhando para cinquenta e cinco anos de 
existência. Foi criado para modernizar e para 
dar agilidade aos setores estratégicos da 
administração pública. 

A Dataprev é também vinculada hoje ao 
Ministério da Economia. Ela foi criada em 1974. 
Está prestes a fazer quarenta e cinco anos. É 
responsável pela base de dados sociais 
brasileira, especialmente do INSS. 

Como eu disse aqui, enquanto ao Serpro 
compete o processamento de dados 
especialmente vinculados à Receita Federal, CPF 
e CNPJ, a Dataprev tem como objetivo em seu 
estatuto a análise de sistemas, a programação, a 
execução de serviços de tratamento da 
informação e do processamento de dados 
através de computação eletrônica, bem como a 
prestação de outros serviços correlatos. 

Desde a sua fundação, a Dataprev tem 
como atividade precípua, conforme dito aqui, 
não só o processamento, o tratamento de dados 
dos cidadãos brasileiros, mas também o 
armazenamento.  

Aí cabe uma singela observação, mas que 
tem toda relevância: hoje a sociedade é da 
informação. Quem tem informação detém o 
poder. Por que nós dizemos isso? A Dataprev 
possui diversos clientes, mas, certamente, é o 
INSS o seu principal cliente. 

A Dataprev é responsável, então, dentre 
outras atribuições, pelo armazenamento dos 
dados previdenciários. Isso inclui concessões de 

aposentadoria, concessão de acidente do 
trabalho, concessão de pensões por morte, 
dentre outros tantos benefícios sociais. E, sob o 
escopo de uma empresa pública, está 
subordinada a um controle social 
diferentemente das instituições, das entidades, 
das empresas privadas. 

 A Dataprev é responsável ainda pela 
emissão de envio de carta de concessão, os 
outros benefícios, como auxílio-doença, pensão 
por morte, salário-maternidade, é responsável 
pela criação e a implementação de programas 
utilizados pelo INSS para otimização e 
digitalização dos serviços prestados à 
população. Cito aqui, como exemplo, o portal 
Meu INSS, que foi desenvolvido, foi criado pela 
Dataprev. Hoje qualquer cidadão pode acessar 
da sua casa, através desse site, todas as 
informações: quanto tempo falta para se 
aposentar, quanto tempo ficou afastado por 
motivos médicos, quais foram as contribuições 
previdenciárias ao longo dos anos dos seus 
empregadores e por aí vai. 

A Dataprev gere ainda o Cadastro 
Nacional de Informação Social. É um extrato em 
que tanto o trabalhador, quanto o empregador 
têm ali a certeza de que os recolhimentos 
previdenciários, o cumprimento da legislação 
trabalhista em especial e previdenciária estão 

registrado no banco de dados, a que ninguém 
terá acesso, senão seus únicos interessados. O 
dever de sigilo resta, então, plenamente 
cumprido, plenamente resguardado por essa 
empresa. 

A Dataprev ainda registra todos os 
empréstimos consignados dos servidores 
públicos federais. Então, é evidente que a 
importância extrapola a questão da 
informação pessoal, mas chega também à 
questão financeira de cada cidadão. 

O Serpro, por sua vez, é o que armazena 
os dados e processa os dados de ordem 
tributária. Enquanto o Serpro, com quase dez 
mil funcionários, é a maior empresa pública de 
tecnologia da informação do Brasil, a Dataprev, 
com aproximadamente três mil e quinhentos 
funcionários - porque já houve um plano de 
demissão que está em curso, o número de 
empregados está sendo reduzido -, gere o maior 
banco de dados da América Latina, dados esses 
de propriedade do povo brasileiro. 
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Nos últimos anos a Dataprev vem 
ganhando prêmios internacionais, inclusive em 
razão da excelência na prestação do serviço que 
ela entrega à sociedade brasileira. 

No mês de agosto de 2019, do corrente 
ano, o senhor Exmo. ministro da Economia, 
Paulo Guedes, após a Resolução da Presidência 
da República n.º 84, incluiu a Dataprev e o 
Serpro no rol de empresas passíveis de 
privatização. E, sem querer entrar no debate se 
essas empresas devem ou não devem ser 
privatizadas, porque o debate fica em torno de: 
são viáveis ou não são viáveis? E esse conceito 
também é relativo. Nós estamos diante de 
empresas premiadas, estamos diante de 
empresas lucrativas, estamos diante de 
empresas que têm uma importância 
relevantíssima sob o ponto de vista da ordem 
também jurídica, social, econômica do país.  

Tamanha importância, vem a questão de 
se analisar até que ponto e quais são os reais 
interesses com a privatização. Não há dúvida de 
que os dados tratados e armazenados pelas 
empresas são sensíveis, são confidenciais e da 
mais alta relevância. Nós temos dados desde o 
nascimento, falecimento, número de empregos. 
Tudo isso, se entregue à iniciativa privada... Aí 
faço aqui a menção: os maiores interessados 
hoje em obter essas informações são as 
empresas e instituições financeiras e 
certamente os planos de saúde. Nós, como 
cidadãos, trabalhadores, empregadores, 
empresários, gestores públicos por que não? O 
Ibge aponta que mais da metade dos municípios 
brasileiros vivem com base nos benefícios 
previdenciários entregues naquelas localidades 
e que movimentam a economia local. Esses 
dados, entregues à iniciativa privada, 
 qual a segurança jurídica que o cidadão tem de 
que não serão mal utilizados ou indevidamente 
vazados? 
 Gostaria de fazer uma breve analogia, 
guardada a devida proporção: quem não se 
incomoda com o seu telefone recebendo ligação 
de uma instituição financeira, a toda hora, 
propondo cartão de crédito? Quem não se 
incomoda em abrir o seu e-mail e, a toda hora, 
chegar um spam, uma mensagem indesejada, 
que você sequer se cadastrou? 
 Agora, imaginem bem, senhores, essas 
instituições, entidades e empresas de posse da 

informação do seu salário, do nosso salário, de 
quando o empregador cumpriu ou não a 
legislação, qual o benefício, quanto pode um 
servidor ter de desconto a mais em sua folha de 
pagamento... Isso é um sistema que coloca o 
cidadão em uma vulnerabilidade enorme. 
 Nem vou adentrar aqui em aspectos 
jurídicos, constitucionais que estão envolvidos 
nesse processo de privatização. Há clara 
violação à Constituição, em vários artigos, 
inclusive nos fundamentos da República, quanto 
à soberania nacional, à questão da privacidade e 
sigilo dos cidadãos. Mas gostaria de dizer que 
existe uma PEC, a PEC n.º 17/2019, que quer 
incluir no texto constitucional, claramente, os 
dados pessoais dos cidadãos brasileiros como 
invioláveis e sigilosos. Por uma interpretação 
sistemática é possível se chegar a essa 
conclusão. 
 Mas, o que já tramita na Câmara - teve 
iniciativa no Senado e hoje está na Câmara -, é 
que a Constituição inclua a proteção desses 
dados para que os cidadãos brasileiros... E 
reitero, não é só o trabalhador, é o empresário 
que também vai ter seus dados à disposição de 
N interesses privados, e também os gestores 
públicos. 
 Só para encaminhar, longe de paixões e 
de inclinações ideológicas em torno da 
privatização, que é sempre um tema polêmico, 
se é autorização, concessão, outorga, etc. e tal, 
estamos realmente de acordo em abrir mão das 
nossas informações pessoais, mesmo cientes 
dos riscos que o vazamento ou o uso indevido 
de tais dados pode causar à sociedade? 
 É com essa reflexão que encerramos e 
agradecemos, mais uma vez, a oportunidade de 
falar um pouquinho desse tema. 

Obrigado! 
 
 O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - 
Presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENGENHEIRO JOSÉ 
ESMERALDO - MDB) - Vou passar a palavra ao 
nosso brilhante deputado Doutor Hércules. 
 
 O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - 
Obrigado! Só quero lembrar que há uma lei já 
em vigor, de minha autoria, proibindo que as 
financeiras e os bancos possam oferecer 
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empréstimo consignado para os aposentados, o 
que realmente incomoda muito as pessoas. 
Então está em vigor a nossa lei, que foi 
indicação minha. 

Obrigado! 
 

 O SR. FELIPE LUDOVICO DE JESUS - 
Obrigado! 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENGENHEIRO JOSÉ 
ESMERALDO - MDB) - Felipe, quero te 
parabenizar. É muito bom que esse tema seja 
trazido aqui para a Assembleia Legislativa. Você 
deu aula.  

Interessante que nem todo mundo, aqui 
são trinta deputados e estou vendo aqui Doutor 
Hércules e a nossa ministra deputada Iriny... Era 
bom que tivesse mais gente, mais deputados, 
porque muita gente não sabe nem que a 
Dataprev é uma empresa pública, como 
também o Serpro. 

É óbvio que a privatização... E não sou a 
favorável à privatização de empresas como essa 
aqui porque vamos ter as nossas informações, 
se isso for para o particular, vazadas. Mais cedo 
ou mais tarde haverá o vazamento. 

Então é muito interessante... Empresa 
pública é tecnologia a serviço da cidadania. O 
INSS é extremamente organizado, em função de 
quê? Tudo que você quer - quer seja seu, quer 
seja do José Esmeraldo -, você vai ali e tem a 
informação. Se você for funcionário, você tem 
todas as informações, ou mesmo que esteja 
pagando ali. Isso é importante. Tudo 
organizado! Muito organizado! Quem é o 
responsável por isso? O responsável por isso é a 
Dataprev, conforme V. S.ª falou muito bem.  

Uma fala interessante, uma fala de 
responsabilidade e uma fala que nós que 
estamos aqui assistindo, que assistimos à sua 
palestra, com certeza vamos exatamente pensar 
no melhor para o país. E o melhor para o país é 
que os nossos dados confidenciais não sejam 
repassados para terceiros. A que terceiros estou 
me referindo? Às empresas privadas.  

Queria te agradecer. E se quiser 
completar mais alguma coisa, te dou o espaço, 
não tem problema nenhum. Fique à vontade.  

 
O SR. FELIPE LUDOVICO DE JESUS - 

Gostaria de aproveitar a oportunidade e 
lembrar, como bem levantado pelo deputado, 

que essas empresas hoje prestam serviço 
gratuito à população. Se nós, como cidadãos, 
precisamos saber quantas contribuições o nosso 
empregador fez e se o empregador precisa 
saber quantos trabalhadores estão em dia com 
as obrigações, basta consultar. Se é uma 
informação de seu interesse, a empresa pública 
é obrigada a fornecer. As cartas de concessão, 
os pagamentos que são gerados, são todos em 
dia e é a Dataprev que faz isso.  

Então, se privatizada, há, naturalmente, 
uma mercantilização dessa atividade 
essencialmente pública, com dados 
confidenciais, o que é mais grave. E de que 
forma o interesse público vai se manifestar em 
uma empresa que é premiada, que é 
reconhecidamente técnica em seu trabalho e 
que é lucrativa, que é uma empresa rentável? 
Qual é o interesse que está por trás? Essa é a 
pergunta, como cidadão. Até para o gestor, o 
gestor municipal daquele município onde 
grande parte da população movimenta a 
economia local recebendo os seus benefícios 
em dia, comprando no comércio com o 
recolhimento e impostos etc. e tal. 

 Uma falha do serviço dentro da iniciativa 
privada é de certa forma aceitável. Há 
instrumentos do direito do consumidor em que 
você pode controlar. Mas uma falha no serviço 
com a concessão de um benefício é altamente 
grave. Aposentando sem receber, com os seus 
benefícios, os seus proventos em atraso? Um 
auxílio acidente que não sai a tempo? Uma 
pensão por morte que não é concedida por uma 
falha no sistema, por uma inconsistência? Hoje 
isso não existe na Dataprev. Mas podemos 
imaginar que isso vai ser mantido na iniciativa 
privada? Eis o questionamento. Sem contar o 
valor do serviço.  

Muito obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENGENHEIRO JOSÉ 
ESMERALDO - MDB) -  Agradeço a participação.  

Acredito que não tem mais nenhum 
inscrito. Tem? Desculpa. Quem é o deputado? 
(Pausa) 

Nossa querida ministra Iriny Lopes. Vou 
passar a palavra para V. Ex.ª porque tenho 
certeza que estará muito bem representada.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, pela ordem! Enquanto a deputada 
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Iriny se encaminha para a Presidência, só queria 
lembrar ao nosso querido Felipe que a lei a que 
fiz referência é a n.º 11.000/2009. Onze mil 
certinho, é a lei que falei para V. Ex.ª. 

Obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENGENHEIRO JOSÉ 
ESMERALDO - MDB) - Doutor Hércules, o 
senhor é o cara. O senhor é o cara! 
 Iriny, com toda disposição para V. Ex.ª... 
  

 A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Boa tarde a todos e todas que ainda estão em 
plenário, meus colegas deputado José 
Esmeraldo e deputado Hércules Silveira.  
 Neste momento em que a sociedade 
participa da nossa sessão, através da Tribuna 
Livre, na verdade quero prestar uma 
homenagem. 

Nós somos defensores da democracia e, 
para que um país seja democrático, algumas 
questões são fundamentais: a primeira delas é 
termos imprensa livre, a segunda é termos um 
Parlamento atuante, forte, independente. 

Então, eu hoje quero fazer uma 
homenagem dos quarenta anos do Sindicato 
dos Jornalistas do Estado do Espírito Santo. E 
vou fazer essa homenagem em nome do 
Douglas Dantas, que é o coordenador-geral do 
sindicato neste momento. 

Gostaria que você se dirigisse aqui. Há 
outros membros da diretoria do sindicato 
presentes. Quero agradecer a presença de cada 
um e de cada uma de vocês. Estou vendo aqui a 
Fátima, estou vendo outros queridos amigos 
aqui presentes. 

Quero dizer também, aos companheiros 
do Serpro, que aqui falaram, essa onda de 
privatizações é temerária e nós estamos junto 
com vocês na luta contra essa privatização, por 
se tratar de um assunto de extrema relevância 
estratégica para o país.  

Gostaria, por favor, que você viesse até 
aqui, Douglas, para gente já... Você, a Fátima, 
para a gente fazer a entrega do certificado. 
Rubinho, depois você tira foto, alguém tira foto 
para você. Venha aqui, também, para receber o 
certificado junto com a Fátima e com o Douglas. 
O Rodrigo registra e depois manda para vocês. 
(Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

Entregue o certificado, eu concedo a 
palavra ao senhor Douglas Dantas, como eu 
disse, coordenador-geral do Sindicato dos 
Jornalistas do Estado do Espírito Santo, para 
falar sobre os quarenta anos da existência do 
nosso sindicato. 
Douglas, você tem até quinze minutos para 
fazer a sua fala. 

 
O SR. DOUGLAS DANTAS - Boa tarde a 

todos e a todas!  
Muito obrigado a todos que 

permaneceram presentes, obrigado especial à 
deputada Iriny Lopes pelo espaço concedido, 
também ao presidente da Casa. Cumprimento, 
em especial, todos e todas as deputadas e todos 
os nossos colegas jornalistas que estão aqui 
presentes cobrindo a Assembleia e os jornalistas 
da Casa, também os assessores parlamentares. 

Eu estou aqui para  reforçar a 
importância do jornalismo imparcial, 
independente e objetivo para a consolidação da 
democracia e da cidadania. Nesses quarenta 
anos de existência, o Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais no Estado do Espírito Santo, o 
Sindijornalistas, esteve e sempre estará em 
defesa da profissão dos jornalistas, mas muito 
além das demandas trabalhistas, atuamos na 
defesa de uma sociedade justa, democrática, 
ética, plural e diversa. 

Entendemos que a evolução social passa 
também por uma imprensa livre e com todos os 
seus profissionais devidamente respeitados e 
valorizados. O Sindijornalistas tem sido 
referência na defesa da profissão. Fomos o 
primeiro sindicato do país a conquistar um piso 
para categoria, ainda na primeira gestão, em 79, 
com o nosso saudoso Rogério Medeiros, nosso 
primeiro presidente. 

Durante esses quarenta anos, não nos 
furtamos à luta, chegando a encampar greves 
como a que fechou A Tribuna. Saímos às ruas 
para defendermos a formação superior para o 
exercício profissional. Estivemos presentes com 
as demais entidades participando de ato nas 
cobranças de direitos sociais, inclusive 
recentemente contra a reforma da Previdência e 
a reforma trabalhista. 

Nesses anos de luta lembro a 
participação de alguns companheiros que 
passaram pela presidência da entidade: Rogério 
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Medeiros, Tinoco dos Anjos, Sérgio Egito, Dilson 
Ruas, Fabiano Mazzini, Suzana Tatagiba, Fátima 
Cogo, Sueli de Freitas, Rodrigo Binotti, Mônica 
Santos, Marília Poletti, que juntos com os 
demais membros da diretoria e a categoria 
tiveram um papel fundamental na consolidação 
da entidade durante todos esses anos. 

 O Sindijornalistas também teve 
importante papel na luta pela redemocratização 
do país, chegando a sediar o Comitê dos 
Anistiados Políticos, lutando pela liberdade e 
contra a censura.  No entanto, infelizmente, 
os jornalistas estão vivendo constantes ataques, 
seja na esfera nacional - em que Bolsonaro tem 
desferido um ataque a cada dois dias contra os 
jornalistas, totalizando já mais de cem ataques, 
segundo levantamento recente da Federação 
Nacional dos Jornalistas - quanto também na 
esfera estadual. Temos sido atacados também 
pelo Governo Casagrande, que, de vez em 
quando, questiona a atuação de profissionais da 
imprensa quando ele é contrariado.  

Esses ataques reforçam ainda mais a 
importância da imprensa imparcial, afinal, como 
diria Millôr Fernandes, a imprensa é oposição, o 
resto é armazém de secos e molhados. 

Para além dos ataques, temos vivido um 
período muito difícil, em que a evolução 
tecnológica, agravada pela crise de gestão de 
algumas empresas, fadou ao fechamento 
veículos tradicionais, apesar de pesquisas 
mostrarem que ainda há e sempre existirá um 
público para o jornalismo ético e de qualidade. 
Mas, para isso, é preciso garantir educação de 
qualidade e formação de novos leitores. 

É preciso também reforçar a 
comunicação pública. Em especial aqui no 
Espírito Santo, nós temos muito potencial, mas 
infelizmente a nossa rede estatal, a querida RTV, 
formada pela Rádio Espírito Santo, que está 
completando oitenta anos, e a TVE, que tem 
mais de quarenta anos também, está 
abandonada, sem nunca ter tido concurso 
público e sequer uma sede. Emissoras que 
poderiam ser um celeiro de inovação e 
produção de conteúdo, inclusive conteúdo de 
streaming, que é a nova tecnologia, que venha 
trazer real interesse à sociedade, mas estão com 
falta de profissionais e nem mesmo possuem 
sedes. Neste ponto, clamo aos digníssimos 
deputados a urgência da realização de um 

concurso público para que esses veículos 
estaduais sejam fortalecidos, retomando seu 
papel social de protagonistas, como já foram. 

Por último, precisamos que todos os 
entes respeitem os nossos profissionais e sejam 
também vigilantes na cobrança de um 
jornalismo ético. E nós, Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais no Estado do Espírito Santo, 
reforçamos que estaremos sempre atuantes na 
defesa irrestrita das liberdades e da democracia, 
por um mercado de trabalho em que os 
profissionais sejam efetivamente valorizados e 
respeitados. 

Entendemos que sem uma imprensa 
livre não há democracia. 

Muito obrigado a todos e todas. 
 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) -  

Muito obrigado, Douglas. Nós é que 
agradecemos as presenças aqui de vocês, 
dirigentes do sindicato. 

Eu sou do tempo em que ainda 
funcionava ali na escadaria. Não tinha sede o 
sindicato, funcionava na escadaria, ali perto de 
onde era a direção da Vale, escadaria Maria 
Ortiz. 
 
 O SR. DOUGLAS DANTAS - Maria Ortiz. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
E também o Jornal Posição funcionava ali. 
Também era meio que o Jô Amado junto com 
Rogério Medeiros, junto com outros jornalistas, 
o Dilson, o nosso querido Jacaré. Então assim, o 
Tinoco, o Ubervalter... está vendo quantas 
pessoas a gente vai lembrando, né?  

Nós estávamos ainda na Ditadura Militar, 
e a gente tinha uma frase que gostávamos de 
falar nas nossas manifestações: Contra a 
mordaça da imprensa: Papel na rua.  Então, a 
gente ia entregando, sempre correndo, achando 
que a polícia ia chegar e pegar a gente a 
qualquer momento. 

Então, a importância de uma imprensa 
responsável, ética, daquelas como nós fazíamos 
antes, que tinha que apurar fatos. Não bastava 
noticiá-los. Tinha que apurar fatos, tinha que 
ouvir as partes, tinha que ouvir todo mundo. 

Então, assim, esse é o jornalismo 
construtivo, é aquele que além de informar ele 
forma no cidadão e na cidadã a consciência de 
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que se somos bem informados muito 
dificilmente seremos enganados. Então, é o 
inverso das fake news que vivemos hoje, é o 
inverso de tudo isso.  

E, como nós temos uma confiança na 
direção do sindicato, não quisemos fazer só o 
registro da passagem, mas esse documento, 
essa homenagem que vocês levam, é para 
reafirmar esses conceitos de democracia com 
informação, formação e respeito aos 
trabalhadores da notícia e a luta sempre por 
empresas públicas.  

Aí para mim já não é só uma coisa de 
estarmos ou não emocionados, eu sou uma 
pessoa que tenho alergia ao Estado mínimo. 
Acho que o Estado deve estar presente na vida 
da cidadania e, como que ela vai estar presente 
na vida da cidadania se não começa pela 
informação?  

Então, é muito importante a TVE, a Rádio 
Espírito Santo, assim como a empresa brasileira, 
a EBC, que foi desmantelada. 

Então, é lamentável. E, até para os mais 
jovens que têm um pouco menos de 
experiência, fica a pergunta: Vale a pena? É 
verdade que nós vamos superar estes 
momentos de dificuldade e buscarmos uma 
democracia plena? 

Com certeza, se estivermos todos na 
luta, vamos conseguir sim, porque já 
vivenciamos momentos difíceis e os superamos. 
Certamente, com ajuda de vocês. Como disse o 
nosso saudoso Millôr Fernandes. 

Muito obrigada! 
 
O SR. DOUGLAS DANTAS - Obrigado. 
 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Não havendo mais nada a tratar declaro 
encerrada a presente sessão. 

 
(Comunicamos que a próxima 
sessão será ordinária, amanhã, 
às 15h, cuja Ordem do Dia é a 
seguinte:discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos 
de Lei n.os 198/2019 e 559/2019; 
discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 
857/2019; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 

de Resolução, nº 49/2019; 
discussão especial, em 3ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
699/2019, 713/2019, Projeto de 
Lei nº 782/2019 e 807/2019; 
discussão especial, em 2ª 
sessão, do Projeto de 
Lei n.o  234/2018; discussão 
especial, em 2ª 
sessão, da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 19/2019; 
discussão especial, em 2ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
585/2019, 620/2019, 676/2019 e 
849/2019; discussão especial, 
em 2ª sessão, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 59/2019 e 
discussão especial, em 2ª 
sessão, do Projeto de Resolução 
nº 23/2018) 
 

Encerra-se a sessão às onze horas e 
quarenta e quatro minutos. 

  
*As inserções em negrito referem-se às 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 
 
 

 
VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, REALIZADA EM 05 DE 
NOVEMBRO DE 2019. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) -  Bom dia a todos! 
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento, em reunião extraordinária.  

E estamos recebendo, hoje, com muita 
satisfação, a presença do nosso colega, doutor 
André Gomes Félix Cordeiro, médico 
anestesiologista. E, também, a presença de 
quem manda nele: Jeane Márcia Cordeiro, 
esposa do doutor André, que é empresária, 
também. E as duas meninas lindas, ali: a Beatriz 
e a Betina. Por favor, dá um take nas três, ali, 
por gentileza. Na Jeane, na Beatriz e na Betina. 
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Nós estamos falando para o estado quase 
inteiro, então... (Pausa) Aí. Muito bem. Betina, 
cadê o sorriso? Cadê? Betina. (Pausa)  

É isso aí! Muito obrigado pela presença 
de vocês.  

Dion Reni Lima. É Reni? Como se 
pronuncia? (Pausa)  

Isso. Gestor da Relevium - Centro de 
Controle da Dor, que eu conheço muito bem.   

Fabrícia Cristina de Souza Morais, 
enfermeira, também, da mesma empresa.  

Bruna Coutinho de Almeida, supervisora, 
também, da mesma clínica.  

Manoel José Messias Silva, militar da 
reserva da Marinha. Messias é parente do 
homem? (Pausa)  

Hein? Por acaso? Cadê? (Pausa)  
Saiu, né? Muito bem. Porque o 

presidente é Jair Messias Bolsonaro. Deve ser 
parente.  

Bem. Então, nós estamos recebendo, 
com satisfação, a presença do doutor André. 
Então, que ele possa fazer sua apresentação.  

 
O SR. ANDRÉ GOMES FÉLIX CORDEIRO - 

Primeiramente, muito bom dia, Doutor 
Hércules. Muito obrigado pelo convite.  

A minha intenção, aqui, é passar para 
vocês um pouquinho de uma patologia que, 
muitas vezes, é esquecida, apesar de ser 
extremamente prevalente em nossa sociedade. 
Algo que nós temos que abrir os olhos em 
relação a isso.  

Eu vou falar para vocês, também, a 
pedido do Doutor Hércules, o papel da 
Relevium, hoje, no estado. Como nós 
trabalhamos. Como nós executamos esse 
trabalho, nesses pacientes portadores de dores 
crônicas. 

Eu me formei em 2005. Depois, eu fiz 
Anestesiologia. Depois, eu fiz dor, onde eu me 
especializei em algumas áreas da dor, dentre 
elas a área clínica. Após isso, eu fui para a área 
da intervenção. Trabalhei um pouco, hoje, com 
medicina regenerativa. Um pouco, também, em 
cima de metabolismo.  

Se nós formos levar em conta as 
doenças... Ah, sim: não tenho nenhum conflito 
de interesse para essa palestra. Não fui nem 
contratado, para nada disso. Vou expor alguns 
dados que estão, de fato, na literatura, e algo 

que está dentro do nosso acompanhamento 
clínico.  

Se nós formos levantar as dez doenças 
que mais matam, essas são as dez doenças que 
mais matam. Aí, eu te pergunto, em relação a 
isso: por que se preocupar com a dor crônica se 
ela, de fato, não está entre, aspas, as doenças 
que mais matam? Seria simplesmente porque 
faz parte do quadro clínico de, pelo menos, seis 
dessas? Ou somente porque ela está presente 
em inúmeras outras doenças? Seria somente 
por isso? 

Mas, antes, eu vou contar uma 
historinha.  

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 

Eu não sei se aqui passa vídeo.  
Vou fazer uma pergunta para vocês, e eu 

gostaria que vocês simplesmente refletissem: 
quem matou John Kennedy? (Pausa)  

Muitos vão pensar que foi o tiro. E, de 
verdade, a execução veio do tiro.  

O vídeo roda? (Pausa)  
Não roda, né? 
Esse vídeo mostrava o momento em que 

John Kennedy foi assassinado. Ele toma um tiro 
e, após isso, alguns segundos após, ele toma o 
segundo tiro. Lee Oswald foi o cara que levou 
isso como crédito. E, de fato, foi o cara que 
apertou o gatilho.  

Mas foram levantados dados em 2002 e, 
possivelmente, dentro de todas as questões que 
envolvem a vida de John Kennedy, foram 
expostas as suas doenças. E, dentre essas 
doenças, as dores crônicas, que ficaram 
escondidas por anos. E, possivelmente, se 
tivessem sido reveladas antes disso, ele não 
teria chegado aonde chegou. Ele escondeu, na 
sua trajetória, o convívio duro com essas dores. 
Esse registro foi publicado em 2002. A sua 
médica inclusive, que foi a criadora dos famosos 
pontos gatilhos da dor, ela injetava lidocaína e 
outros anestésicos nas costas dele para 
controlar a sua dor. 

Ele teve vários problemas, dentre eles 
uma... Desde a infância ele teve muitas dores, 
mas aos vinte anos de idade, após um jogo de 
futebol, ele acabou apresentando uma lesão e 
essa lesão o acompanhou durante a sua vida 
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trazendo muitas dores. Teve outros 
diagnósticos, como doença de Addison, foi 
operado quatro vezes de cirurgia lombar. E 
muitos questionam por que ele utilizava essa 
cadeira de balanço. Isso aí foi uma indicação 
médica para controlar a sua dor. 

Aqui iria mostrar o segundo vídeo, é um 
vídeo de menos de um minuto, está no YouTube 
e é muito fácil. Ele toma um tiro e ele tenta 
abaixar para retirar o colete que ele utilizava. 
Nisso, ele gastou uns cinco a dez segundos. 
Talvez, nesse tempo se ele tivesse conseguido 
se abaixar ele teria evitado o segundo tiro, que 
foi fatal, em sua cabeça. 

Então, quem matou John Kennedy? Foi o 
tiro? Esse foi o final, mas tem uma história aí 
que é a história da dor que ele usava colete 
constantemente. E talvez se ele tivesse sem esse 
colete, se ele tivesse recebido tratamentos que 
hoje nós temos à disposição, talvez ele tivesse 
sobrevivido.  

A dor crônica, de fato, ela não é 
relacionada somente... Quando a gente fala em 
dor crônica, eu preciso passar essa mensagem 
para chegar ao objetivo desta palestra. A dor 
crônica ela, de fato, não está ligada somente a 
um machucado, a uma lesão. Nós sempre 
relacionamos a dor a uma lesão e isso muda 
porque existem outros fatores, sejam eles 
psicológicos, sejam eles sociais, sejam eles 
emocionais e sensoriais. Mas de fato, quando 
chega um paciente no consultório, lá nós 
entramos pelo conceito humanista porque a dor 
o paciente relata sentir.  

A dor vem de uma nocicepção, que é um 
nome complexo, mas isso quer dizer lesão, isso 
quer dizer machucado. Esse machucado gera 
dor, que gera sofrimento e alteração do 
comportamento. Essa alteração do 
comportamento - ou seja, estamos falando de 
problemas físicos, nós estamos falando de 
problemas emocionais e nós estamos falando de 
problemas sociais. Então tratar dor crônica nós 
temos que dividir o nosso paciente. Nós vamos 
ter pacientes com mais componentes físicos, 
outros com componentes mais emocionais, 
outros com problemas mais sociais. E isso 
influencia diretamente na sensação da dor 
dessa pessoa. 

Possivelmente, agora muita gente deve 
estar ouvindo em casa e talvez aqui no próprio 

plenário, que vai correlacionar a sua dor a 
questões muitas vezes de um problema de 
convívio na família. Hoje eu estava bem, mas eu 
acabei... Acordei, meu filho, aconteceu isso, a 
minha dor ficou pior. Então nós temos que 
avaliar esse paciente como um todo e é assim 
que nós avaliamos o paciente com dor. 

Pode passar, por favor. 
Eu não quero falar de fisiopatologia, mas 

é só para a gente entender que existe um 
caminho que a dor percorre. Ela é sentida na 
periferia pelo que a gente chama de 
nociceptores e após isso, ela percorre um 
caminho até chegar ao cérebro, onde nós 
identificamos a dor. Lembrando que durante 
todo esse caminho muitas coisas atuam até esse 
estímulo ser reconhecido. Então não adianta eu 
dar um analgésico simplesmente para tratar a 
dor.  

Temos que pensar num conceito amplo e 
nós vamos classificar esse paciente quando ele 
chega. Nós vamos ver o tipo da dor, se é uma 
dor que surgiu recente, se é uma dor antiga, 
qual é o tamanho dessa dor, se ela é uma dor de 
nervo, se é uma dor de lesão, e por aí vai. Nós 
temos de classificar para a gente conseguir 
tratar. Eu trago isso porque isso hoje é uma 
dificuldade de fato nos nossos serviços, que nós 
vemos por aí.  

Então, por questões de conceito, a dor 
crônica é uma dor que fica por mais de três 
meses, então nós estamos falando nessa 
palestra daquele paciente que tem uma dor por 
mais de três meses. 

Possivelmente em casa, muita gente está 
assistindo, está ouvindo isso e está se 
identificando e aqui também. Ou seja, se você 
tem uma dor e ela passa de três meses, eu 
chamo-a crônica. Na realidade se ela passa, vai 
além do período de evolução natural da doença. 

E quais seriam essas dores? Quais são os 
exemplos dessas dores? São inúmeros. Nós 
estamos falando aqui de lombalgia, da dor nas 
costas; estamos falando aqui de neuralgia do 
trigêmeo; estamos falando da dor oncológica 
que é extremamente desassistida; estamos 
falando da enxaqueca; nós estamos falando da 
fibromialgia; da dor cervical. Qualquer dor que 
passa por um período de três meses.  
 A dor crônica, de fato, é um sintoma ou é 
uma doença? A gente sabe que existem 
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alterações na estrutura neural. Essas alterações, 
que a gente chama de neuroplasticidade, são o 
que muitas vezes fazem essa dor ser sentida de 
uma forma maior, uma forma maximizada, o 
que leva a alteração de todos esses 
comportamentos. 
 Então, dor crônica, senhores, é uma 
doença. Ela não é só um sintoma. E isso é muito 
importante saber, porque é aí que muda todo 
tratamento e nessa avaliação do paciente, nós 
vamos avaliá-lo tanto na escala da dor quanto 
no que a gente chama de uma escala 
multidimensional, que é uma escala que nós 
avaliamos tanto a parte física, a parte mental, a 
parte social. Lá na clínica, a gente aplica 
questionários validados, aplicados numa pré-
consulta pela enfermeira, em que a gente tem 
uma noção da visão total, uma visão ampla 
sobre o paciente. E, assim, a gente consegue 
traçar uma estratégia terapêutica mais eficaz. 

Nós conseguimos identificar, de fato, 
quanto dessa dor talvez esteja envolvido com 
componente emocional. Porque não adianta 
simplesmente dar um analgésico ou 
simplesmente dar uma injeção, e sarar a dor. 
Entendeu, Doutor Hércules? Tem gente que 
pensa que vai só tomar uma injeção e vai 
melhorar, mas não é bem assim, sabe? 

Inclusive, tive o prazer e a satisfação de 
atender o Doutor Hércules com uma dorzinha. 
Posso falar da dor do pé, não é Doutor? Já estou 
falando.  

Mas existem muitos fatores que 
envolvem todo esse contexto que devem ser 
tratados em conjunto com a dor crônica. O 
questionário transforma em número e é em 
cima daí que nós vamos atuar.  

E a prevalência? O que os estudos 
mostram? Estou falando de algo raro ou estou 
falando de algo extremamente prevalente? Eu 
digo para vocês, estou falando de algo que é 
muito mais comum do que muitos imaginam. 
Estou falando de algo que atinge cerca de trinta 
por cento da população.  

Pelos critérios da Iasp, que é a 
Associação Internacional para o Estudo da Dor, 
nós estamos falando de trinta e cinco por cento 
da população. Eu estou falando para os 
senhores de um problema de saúde pública. 
Estou falando que nos pacientes 

institucionalizados, oitenta por cento são 
acometidos com alguma dor crônica.  

Dos medicamentos vendidos, hoje, só 
para chamar a atenção, cinco deles são 
analgésicos. Nós temos na nossa farmácia um 
acesso muito fácil a essas medicações, o que, de 
certa forma, é um pouco preocupante, porque 
atrasa, muitas vezes, o início de um tratamento 
eficaz. E quanto mais tempo essa dor perpetua, 
mais tempo, mais difícil é esse tratamento. Mais 
caro, mais oneroso. 

Em relação a todo o mundo, nós temos 
vários estudos e todos eles mostram, de vinte e 
nove, trinta por cento. Na África, mostrou 
dezesseis por cento, mas talvez seja a qualidade 
do estudo; na Austrália, 17.9 da população geral 
apresentam dores há mais de três meses.  

E isso aí é do Brasil e da América do Sul. 
Em São Luís, quarenta e dois por cento da 
população apresenta dor, de acordo com esse 
estudo; em São Paulo, 28.7; Londrina, 51.4% dos 
idosos. Ou seja, é um problema de saúde 
pública. E onde está a questão? Por que tantas 
pessoas evoluem com dores e não são tratadas?  

É mais acometido em mulheres do que 
em homens. Existem vários fatores 
correlacionados em relação a isso.  

A prevalência de dor generalizada. Dor 
generalizada, estou falando de dor pelo menos 
em quatro quadrantes do corpo, ou seja, 
paciente que tem dor da cintura para cima, da 
cintura para baixo, do lado direito, do lado 
esquerdo. Nós estamos falando aqui de 11.8% 
da população. Nós estamos falando de homens, 
7.2 e mulheres, 14.7%. Ou seja, a incidência 
desse problema é muito alta em nossa 
sociedade.  

Aí são as incidências de algumas 
doenças. Quando a gente fala em prevalência de 
dor lombar, ela vem aumentando no decorrer 
dos anos. Esse é um estudo que mostra que 
comparando 1992 e 2006, usando os mesmos 
critérios, nós saímos de uma incidência de 3.9% 
da população para 10.2%.  

Outro estudo mostrando também a 
evolução desse problema de saúde pública de 
dor crônica, estamos falando de um aumento da 
prevalência em oito anos de 4.2 a 9.6. Ou seja, a 
incidência de dor crônica na nossa população 
vem aumentando. 
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 O que esta Casa poderia atuar junto com 
o Sistema de Saúde para conseguir resultados 
brecando essa evolução? O que nós podemos, 
quais medidas nós podemos fazer? Até porque 
dependemos de um contexto biopsicossocial. 
Nós temos que atuar nesse indivíduo de uma 
forma ampla. E depende de toda a sociedade 
para a gente conseguir êxito. 
 A previsão é que em 2025, isso é um 
estudo, trinta e dois milhões de pessoas vão 
apresentar dor nas costas, lombalgia.  
 E de um modo geral, a dor crônica vem 
de uma dor aguda mal tratada. Toda dor crônica 
surgiu de uma dorzinha que era aguda e essa 
dor foi piorando, talvez por estratégia 
terapeuta, talvez por medidas tomadas no 
contexto biopsicossocial.  
 Resumindo toda essa história de 
prevalência, ou seja, quinze a vinte e cinco por 
cento da nossa população tem uma dor 
moderada a grave. O que é isso? Quando a 
gente fala em dor moderada ou grave, nós 
aplicamos aquele questionário de zero a dez. 
Quanto é a sua dor? Zero, dor nenhuma; dez, a 
dor mais insuportável possível. Quanto é a sua 
dor? Nesse caso, essas pessoas de quinze a vinte 
e cinco por cento dos nossos adultos relatam a 
dor acima de quatro. Ou seja, de cada dez 
pessoas, uma a três pessoas vão relatar dor. 
 Essas dores incapacitam o paciente de 
uma maneira total. Incapacitam na parte do 
trabalho, na produtividade, na relação com a 
família. É algo que temos, realmente, que nos 
preocupar. 

 E o custo disso? Quanto custa, hoje, um 
paciente, uma pessoa portadora de dor 
crônica para a nossa sociedade? Existem 
alguns estudos, mas vou fazer uma pergunta 
para vocês antes, quero somente que vocês 
pensem. O que custa mais? Tratar os 
pacientes com doenças cardíacas, tratar o 
câncer, tratar o diabético ou tratar a dor 
crônica? Talvez muita gente pensou, cada um 
deve ter pensado em uma resposta, mas a 
resposta é dor crônica.  

Existe um estudo americano, que é 
esse que vem em seguida, que mostra o 
seguinte: os Estados Unidos gastaram no ano 
de 2008 ou 2009, se não me engano, essa 
publicação é de 2012, cerca de...  

Os dados no Brasil são pobres, nós temos 
dificuldade de fazer estudos aqui, então eu 
trouxe estudo de fora.  

O estudo americano fala o seguinte: que 
foram gastos trezentos e nove bilhões de 
dólares com doenças cardíacas; com câncer, 
duzentos e quarenta e três bilhões de dólares; 
com a diabetes, cento e oitenta e oito bilhões 
de dólares e com a dor crônica, de quinhentos e 
sessenta a seiscentos e trinta e cinco bilhões de 
dólares. E isso não seria muito diferente do 
Brasil ou de outras realidades.  

Existe outro estudo europeu que 
acredita que a dor nas costas, somente com dor 
nas costas, foi gasto em torno de 16.5 a 
cinquenta bilhões de euros.  

Outro estudo, também europeu, 
mostrou que alguns países gastam três a dez por 
cento do Produto Interno Bruto destinado ao 
tratamento de pacientes com dores crônicas. Ou 
seja, nós estamos falando de um gasto 
estrondoso em relação a esses pacientes. 

O diagnóstico, muitas vezes, é 
interpretado, ou seja, nós temos que ter 
medidas em relação à parte educacional, que 
isso é muito importante, é muito agregado aos 
exames de imagem. E seria aí a resposta? De 
fato, não. Muitos estudos têm mostrado que 
essas aparências podem enganar.  

Essa foi uma revisão de vários estudos e 
mostrou o seguinte: que nós temos na 
ressonância magnética uma prevalência muito 
alta de operações de exames, mas isso, de fato, 
não correlaciona com a dor. As alterações 
nesses pacientes, só para se ter uma ideia do 
que se fala tanto da hérnia de disco, cerca de... 
A hérnia de disco, aos vinte anos de idade, está 
prevalente em vinte e nove por cento da 
população. E quando chega aos setenta anos, 
isso vai para quase sessenta por cento. Isso, de 
fato, nós estamos medindo em pacientes 
assintomáticos.  

O que quero dizer é que há um pedido 
excessivo de exame e muitas vezes sem chegar a 
diagnóstico e, consequentemente, sem chegar 
ao tratamento eficaz, só onerando o nosso 
sistema.  

O tratamento. É aqui que chegamos 
onde devemos chegar na palestra, que é falar 
do que a gente faz, hoje, na clínica Relevium. 
Nós temos dois modelos, hoje, de tratamento 
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básico, que são os modelos biopsicossociais e o 
modelo biomédico clássico. De um modo geral, 
nós trabalhamos muito, na categoria médica, o 
modelo biomédico clássico. O que isso quer 
dizer? Quer dizer que se trata muito de doença 
e se trata pouco o paciente. E a nossa 
preocupação tem que ser voltada para o 
paciente. 

Quando a gente fala em modelo 
biopsicossocial, nós estamos levando em conta 
não somente os fatores biológicos envolvidos 
nessa patologia, não somente o machucado, 
não somente uma lesão por vírus, não somente 
em uma bactéria e por aí vai. 

Nós estamos falando de fatores 
psicológicos, de fatores sociais, nós estamos 
falando também dos fatores biológicos.  

Isso aí é um estudo que saiu 
recentemente, se não me engano, este ano e 
ele fala o seguinte, desse modelo 
biopsicossocial, ele fala que ele ajuda a 
recuperar, muito mais que o outro modelo, a 
parte da mobilidade do paciente; recuperar a 
função; melhorar as condições psicológicas e, 
principalmente, fazer esse paciente retornar a 
sua vida normal. E por que isso? Porque não 
existe nenhum analgésico ou nenhum 
medicamento cem por cento eficaz para 
tratamento dos nossos pacientes. 

Quando a gente compara o modelo que 
é feito, hoje, tratado somente por um 
profissional ao modelo que se trata por um 
interdisciplinar, o que é isso? Quando a gente 
soma psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, 
yoga e por aí vai, no tratamento, nós temos uma 
diminuição da dor maior em vinte por cento a 
mais. Isso é um estudo. Isso aqui não são dados 
retirados de nada. São dados retirados de nada 
não científico, isso são estudos. 

Nós temos uma redução do consumo de 
opioides, lembrando que está tendo um boom 
do uso excessivo de opioides. Nós temos um 
aumento da atividade física. Nós aumentamos, 
comparando com o modelo biopsicossocial, o 
modelo de tratamento interdisciplinar, cerca de 
sessenta e cinco por cento, nós temos uma 
melhor a física, contra trinta e cinco por cento 
quando a gente trata somente com um 
profissional. 

O retorno do trabalho é muito mais 
eficaz. Sessenta e sete por cento dos pacientes 

conseguem retornar ao trabalho, contra vinte e 
quatro por cento. Quantos dos nossos cidadãos, 
hoje, estão encostados pelo INSS? Quantos 
deles nós podemos recuperar? 

A redução significativa da hospitalização, 
ou seja, da internação hospitalar. O paciente 
que é tratado por uma equipe, ele é internado 
muito menos: dezessete por cento, contra 
quarenta e sete. Quanto estaríamos 
economizando se isso fosse levado para a nossa 
sociedade de uma maneira eficaz? 

Redução significativa da hospitalização e, 
principalmente, redução do custo. E como a 
gente da Relevium trabalha? Como nós 
executamos o nosso trabalho? Lá a gente faz da 
seguinte maneira, de uma maneira 
teoricamente bem econômica, digamos. Existe 
uma pré-consulta com a enfermeira, onde ela 
aplica os questionários. Após isso, a gente tem 
uma avaliação desse paciente, uma avaliação 
biopsicossocial. Nós temos uma ideia da parte 
emocional, física e nutricional. Em cima disso, 
nós vamos traçar a estratégia terapêutica. 

O médico consulta, toma a sua conduta e 
após isso ele vai para a reabilitação. Passa por 
fisio, por psicólogos, por nutricionista, entra na 
aula de yoga e muitas vezes há um 
acompanhamento com educador físico. 

Nós queremos retornar esse indivíduo à 
sociedade, fazer com que ele ganhe, 
novamente, a qualidade de vida, que foi, muitas 
vezes, perdida. 

No tratamento médico, então, nós 
controlamos sinais e sintomas por meio de 
medicação, controle metabólico, muitas vezes 
por vitaminas e nutrientes. E as intervenções 
que nós podemos fazer, a queima de nervos que 
conduzem a dor ou não, ou simplesmente fazer 
a neuromodulação. 

Hoje, existe a terapia regenerativa. 
Quando a gente fala em terapia regenerativa, 
nós estamos falando de proloterapia, de 
biológicos, em que nós utilizamos células do 
próprio paciente, o plasma. Nós estamos 
falando de terapia por onda de choque e por aí 
vai. 

Na parte não farmacológica, 
principalmente, a educação. Lá nós temos 
palestras educacionais para os pacientes de 
quinze em quinze dias e, de um modo geral, de 
forma gratuita essas palestras. É só completar as 
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vagas. Infelizmente a gente não consegue ter 
muitas pessoas, mais de quinze em quinze dias, 
nós temos uma palestra educacional para os 
nossos pacientes. 

Tem a parte da reabilitação física, onde 
entra a parte do fisioterapeuta fazendo a parte 
do fortalecimento muscular, e entra o yoga. A 
parte da psicologia, o que a gente usa muito é a 
terapia cognitiva comportamental, que o 
paciente tende a entender quais são os fatores 
ambientais que relacionam diretamente a sua 
dor e como agir. Todo paciente que chega lá 
ganha um material, dos que entram no 
protocolo, que a gente chama. Ele tem todas as 
informações relevantes: horário de medicação, 
quais alimentos deve utilizar ou não, quais são 
os dias em que eles devem estar na clínica ou 
não, e por aí vai. 

O nosso objetivo é o controle da dor, 
obviamente, buscar diminuir a intensidade e o 
desconforto pela dor, esse é um dos nossos 
objetivos; a melhora do funcionamento físico, 
muitos pacientes que ali chegam têm 
dificuldades simplesmente de tomar um banho, 
de escovar o dente. Então, queremos melhorar 
isso, a melhora do desempenho físico, fazer com 
que ele consiga executar as atividades laborais 
de uma maneira que ele fazia antes; a melhora 
do desempenho emocional é muito 
correlacionada às questões emocionais, à dor. É 
só imaginar sofrer de dor um ano, dois anos, 
três anos. A melhora da saúde como um todo, 
ele vai melhorar a percepção sobre a sua saúde. 
O aumento da vitalidade, da disposição, ou seja, 
o paciente, de modo geral, é muito fadigado, e 
nós queremos tirar isso dele. A melhora social, o 
convívio com a família e com a sociedade, com o 
trabalho; a melhora da saúde mental, ou seja, a 
parte da ansiedade e depressão. Lá nós temos, 
além de parte da reabilitação, na equipe médica 
tem reumatologista, psiquiatra, ortopedista, 
cirurgião de coluna. Então, é uma equipe bem 
grande para a gente tratar o nosso paciente da 
melhor maneira. A melhora do sono, que é 
imprescindível, onde ocorre a regeneração; o 
desenvolvimento do lado do enfrentamento da 
dor, que muitos não conseguem enfrentar a sua 
própria dor, e aí vamos ter condições para que 
isso aconteça. Ou seja, o paciente conhecerá o 
seu problema e orientará a mudança de uma 
sociedade. Queremos chegar com o paciente 

para que ele atinja condições de ele mesmo se 
melhorar e influenciar pessoas em sua melhora, 
mudando uma sociedade inteira. 

Só passar de forma rápida, tirei isso do 
Facebook ontem. Só para se ter uma ideia, 
paciente com dez anos de dor, hoje sem dor. 
Obviamente, não estou querendo aqui fazer 
antes e depois, de forma nenhuma. Isso é 
público, estava na página do Facebook. Eu 
simplesmente fiz um print e mudei, só para se 
ter uma ideia de quantas pessoas sofrem e de 
como a gente pode intervir nessas pessoas. Oito 
anos de dor, quatro anos de dor. Isso são 
depoimentos de pessoas que melhoraram suas 
dores. Três anos de dor, e por aí vai. 

Essa é uma foto antiga da Relevium - 
hoje a equipe está bem maior - que mostra a 
interação entre uma equipe bem grande. 

Então, o que eu queria passar para 
vocês, de fato, é que de existem medidas, não 
tão simples de executá-las, mas que é possível. 
Ontem recebemos na clínica uma visita da 
Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, que é a 
sociedade, hoje, que tem de multidisciplinar, 
com médicos, fisios, e por aí vai. E, 
possivelmente, vamos ser a primeira clínica não 
oncológica a receber uma certificação como 
modelo de tratamento. Porque isso não é, 
realmente, simples de se fazer, mas é muito 
possível de se fazer. A gente deixar de tratar 
doenças e tratar pessoas. 

Acho que é isso que eu queria deixar 
para vocês. Temos uma doença crônica que não 
damos tanto valor, que faz parte das principais 
doenças que mais matam no mundo e que custa 
extremamente caro para nossa sociedade. E 
temos condições de trabalhar para melhorar a 
vida dessa pessoa, desse paciente. 

Agradeço, mais uma vez, Doutor 
Hércules, a oportunidade de mostrar não só o 
trabalho, mas muitas vezes trazer uma 
esperança para quem está em casa, e por aí vai. 
E deixar uma mensagenzinha para vocês, 
obviamente, quem sabe pode vir um projeto no 
futuro para a gente ter em relação a esses 
pacientes que sofrem de dores crônicas. Mais 
uma vez, muito obrigado!  

Doutor Hudson, obrigado também por 
aguentar ouvir essa quase uma hora de palestra. 
Doutor Hudson, a gente é anestesista de 
formação, Hudson disse que ainda faz 
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anestesiologia, eu já parei de fazer 
anestesiologia há um ano e meio, mais ou 
menos. De vez em quando, raramente, dou uma 
injeçãozinha, mas não é mais minha área. 
Obrigado, senhores! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem, doutor André. Muito 
obrigado pela palestra, foi muito esclarecedora. 
Estamos falando ao vivo para grande parte do 
estado. Foi muito boa sua presença aqui para 
enriquecer a Comissão de Saúde. 

Quero lembrar também que nós estamos 
distribuindo os lacinhos, lembrando o 
Novembro Azul e que os homens devem fazer o 
preventivo de câncer de próstata, muito 
importante para evitar que depois queiram 
recorrer ao doutor André também para tirar a 
dor. Ele tira a dor, mas não faz milagre! Então, é 
preciso que faça a prevenção. 

Vou passar a palavra ao doutor Hudson 
para que faça alguma consideração. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - 
Parabenizar a apresentação! André, a gente 
sabe que os anestesiologistas, a maioria 
quebrava galho de fazedor, a gente chegava lá e 
fazia um bloqueio, só que hoje as pessoas 
precisam se especializar, e você foi um dos 
pioneiros aqui do Espírito Santo, que fez. E fico 
muito feliz de você estar fazendo. Os números 
que você passou assustam, trinta por cento da 
população. E, quando a gente vê isso, a gente 
fica preocupado com uma coisa: e o paciente 
público? Eu gostaria que você falasse 
brevemente. Eu sei que têm colegas que fazem, 
mas um serviço como você faz ali, na sua clínica, 
multiprofissional, eu gostaria de saber o que 
você... Qual a visão que tem do estado do 
Espírito Santo e o que pode ser feito? 

 

 O SR. ANDRÉ GOMES FÉLIX CORDEIRO - 
No nosso estado, nós temos alguns serviços de 
dores, até onde eu sei, sabe doutor! Se eu não 
me engano, tem no HC, tem na Santa Casa, mas 
a parte da interdisciplinaridade, o tratamento 
multidisciplinar, eu desconheço até o momento. 
Nós temos algumas dificuldades com o sistema 
público: a medicação, porque nem sempre nós 
conseguimos ter as medicações adequadas para 
esse paciente; nós temos dificuldade em 
executar muitas vezes alguns procedimentos; e 

principalmente esse acompanhamento 
multidisciplinar. Eu acredito que aqui está a 
grande dificuldade, entretanto, mas aí por 
questões observacionais, não seria tão oneroso, 
difícil, implantar isso de uma maneira de 
qualidade. Eu acredito que nós podemos pensar 
em como modificar essa situação atual. Eu 
acredito que é muito possível, quem sabe a 
gente chega a ter um serviço dessa maneira, 
que hoje nós executamos para toda a nossa 
sociedade - esse seria um sonho! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- (MDB) - Muito bem! Doutor André, muito 
obrigado! Queremos agradecer a todos!  

Eu quero passar o telefone da clínica, 
porque alguém que possa precisar de 
tratamento do doutor André... Como ele já 
falou, também fui paciente dele, um tratamento 
muito bom, que não trata só da parte física, 
trata também da parte psicológica, que é 
importante. Muitas pessoas precisam de um 
suporte maior. E na verdade é muito importante 
um serviço altamente especializado no estado, e 
é o único que nós temos aqui, razão pela qual fiz 
questão de trazer o doutor André, 
representante da Relevium. E agora vamos 
passar o telefone para você que está em casa. 
Se porventura você precisar de uma clínica 
altamente especializada em dor, então procure 
a Relevium. Então, você anote o telefone fixo: 
3025-1818. Muito fácil! E o celular da clínica: 
99231-7142.  

Mais uma vez, obrigado, doutor André! 
Obrigado a todos que compareceram aqui! 
Obrigado ao Dion, que é o gestor; obrigado 
Jeane, que é a esposa; obrigado Beatriz e a 
Betina, que estiveram aqui presentes! Um 
sorriso lindo das duas gatinhas! Fabrícia 
também, enfermeira, obrigado pela presença! 
Bruna também, é supervisora! E o Manoel José 
Messias. Voltou o Manoel Messias? (Pausa) 

Está ali? Manoel Messias, já falei aqui, 
você tinha dado uma saidinha: você deve ser 
parente do homem, Jair Bolsonaro Messias. Não 
é parente, não? 

Muito bem! Então, queremos agradecer 
a todos! Agradecer mais uma vez ao doutor 
André! Agradecer a Deus, por estarmos aqui 
com saúde, lutando por aquele que não tem 
saúde! 
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Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a nossa reunião extraordinária, 
convocando todos para a próxima, que será 
terça-feira, às 9 da manhã, aqui mesmo no 
Plenário Rui Barbosa. 

Muito obrigado! Bom dia a todos! 
 

(Encerra-se a reunião às 
10h35min) 

 
 

 
DÉCIMA NONA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SEGURANÇA E 
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, 
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2019. 

 
 A SR.ª SECRETÁRIA - (ANA CLÉRIA 
BARCELLOS DE SETÚBAL) - Senhoras e senhores, 
autoridades presentes, boa tarde! 
 É com satisfação que o presidente da 
Assembleia Legislativa do estado do Espírito 
Santo, excelentíssimo senhor deputado Erick 
Musso, que o presidente da Comissão de 
Segurança e Combate ao Crime Organizado, 
excelentíssimo senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense, e proponente, excelentíssimo 
senhor Wilton Minarini de Souza, diretor-
presidente da Ascamves, os recebem nesta 
audiência pública, cujo objetivo é debater o 
tema A Importância do Legislativo Municipal na 
Segurança Pública. 
 Convido para compor a Mesa, o 
presidente desta comissão, o excelentíssimo 
senhor deputado Delegado Danilo Bahiense. 
 Convidamos a compor a Mesa o 
deputado Coronel Quintino. 
 Convidamos a compor a Mesa o 
excelentíssimo deputado Capitão Assumção. 
 Convidamos a compor a Mesa o 
deputado Luciano Machado. 
 Convidamos a compor a Mesa o diretor-
presidente da Ascamves, senhor Wilton Minarini 
de Souza.  
 

(Tomam assento à Mesa as 
referidas autoridades) 
 

 Convidamos todos para, em posição de 
respeito, ouvirmos o Hino Nacional brasileiro. 

(É executado o Hino Nacional) 

 
Convidamos a vereadora Gleyciaria 

Bergamim, coordenadora da Ascames Mulher, 
para compor a Mesa.  

 
(Toma assento à Mesa a referida 

autoridade) 
 

A partir deste momento, os trabalhos 
passam a ser conduzidos pelo presidente da 
Comissão de Segurança e Combate ao Crime 
Organizado, o excelentíssimo senhor deputado 
Danilo Bahiense.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Boa tarde a todos. 
Eu convido para compor a Mesa, o 

doutor Jeremias Santos, representando o 
delegado-geral da Polícia Civil. 

Convido também, para compor a Mesa, o 
tenente-coronel Arantes, representando o 
comandante-geral da Polícia Militar do estado 
do Espírito Santo. 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

  
Senhoras e senhores, membros do Poder 

Legislativo Municipal, autoridades presentes, 
sociedade civil organizada, servidores desta 
Casa, senhores deputados e membros da 
Comissão de Segurança, famílias capixabas que 
nos assistem pela TV Assembleia, meu muito 
boa-tarde e obrigado por sua presença e 
audiência. 

Hoje, essa audiência pública, creio, é a 
realização de um projeto importantíssimo para 
todos nós, seja cidadão capixaba ou deputados 
da Comissão de Segurança, Governo do Estado, 
autoridades políticas e policiais. O que 
desejamos, na verdade, é que seja exercido o 
art. 144 da Constituição Federal de 1988, que 
estabelece que a segurança pública como dever 
do Estado e direito e responsabilidade de todos, 
seja exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através de diversos órgãos. 

Também consta em seu parágrafo 
oitavo, que os municípios dentro de um 
contexto de responsabilidade poderão constituir 

Identificador: 340035003000320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 07 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 59 

guardas municipais destinadas à proteção de 
seus bens, serviços e instalações, conforme 
dispuser a lei. Logo o município passa da 
coadjuvância ou posição secundária, para 

exercer um papel extremamente relevante no 
cenário da preservação e do combate à 
criminalidade, principalmente atuando em 
relação aos fatores incrementadores da 
violência. 

Precisamos estudar esse fenômeno 
social, violência, com profundidade, a fim de 
elaborarmos um verdadeiro diagnóstico a partir 
da compreensão da dinâmica da criminalidade, 
bem como dos fatores incidentes, com o 
objetivo de pensarmos  em ações viáveis e 
concretas. Com isso, precisamos planejar, 
implantar, monitorar e avaliar as ações criando 
um verdadeiro canal de comunicação entre a 
população e as agências responsáveis pela 
segurança pública. 

O município tem um papel importante, 
não secundário, junto com o Estado e a União, 
saindo da condição de espectador para estar no 
palco das ações. Desta forma, precisamos 
construir, dentro da realidade de cada 
município, com a força do Legislativo Municipal, 
conselhos municipais comunitário de segurança 
pública ou gabinete de ações integradas 
visando: 1- propor Políticas Públicas de 
Desenvolvimento Urbano; 2 - analisar pontos 
crônicos de criminalidade; 3- harmonizar o 
trabalho nos diversos órgãos; 4- elaborar planos 
de ações integrados; 5-  avaliar erros e acertos 
dos planos de ação em execução ou executados; 
6- discutir a dinâmica da criminalidade; e 7- 
distribuir responsabilidades. 

Com isso o Grupo de Trabalho, GT, ou 

Gabinete de Gestão Integrada, GGI, podem e 
devem operar em conjunto e coordenados, 
tornando exitosas as ações de secretarias 
municipais como, defesa social, planejamento, 
desenvolvimento urbano, meio ambiente, 
obras públicas, comunicação, esporte e lazer, 
transporte e trânsito, cultura, assistência 
social, saúde, além das forças de segurança, 
Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal, 
Companhia Elétrica, Meio Ambiente Estadual, 
Ministério Público Estadual e Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo. 

 Sabemos que o Estatuto Geral das 
Guardas Civis, Lei n.º 13.022/2014 conferiu o 
poder de polícia ostensiva e preventiva as 
guardas municipais como força auxiliar da 
ordem pública. 

Entendemos ser possível fazer muito 
mais além do que já é feito isoladamente. 
Precisamos criar uma pauta comum para todos 
os municípios, numa verdadeira força-tarefa, 
num choque de ordem, choque de gestão, num 
regime de verdadeira tolerância zero, com total 
respeito aos princípios democráticos e os 
direitos e dignidade da pessoa humana. Com 
isso, creio ser possível, juntando todos os 
esforços, a criação de uma pauta comum de 
intenções.  

Citamos alguns pontos: 
I - Indicação ao Governo Municipal para 

a criação de um Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal, GGIM, e um Conselho Municipal de 
Segurança; 

II- Indicação do Governo Municipal para 
a melhoria da iluminação pública;  

III- Indicação ao Governo Municipal para 
a limpeza de terrenos baldios; 

IV- Indicação aos Governos Estaduais e 
Municipais para criação do cerco inteligente ou 
cerco eletrônico, também; 

V- Indicação ao Governo Municipal para 
a sessão de terrenos visando a criação de pátio 
de veículos apreendidos;  

VI - Indicação ao Governo Municipal 
para a criação de guardas municipais e 
guardas municipais armadas. 

VII - Indicação ao Governo Municipal, 
solicitando a poda de árvores. 
VIII - Indicação ao Governo Municipal, 

solicitando o rigor na fiscalização de espaços 
de lazer, como danceterias, bares, boates, 
além de outros locais, como hotéis, motéis, 
ferros velhos, entre outros. 

IX - Indicação ao Governo Municipal, 
solicitando maior rigor na concentração de 
licenças - alvarás - de funcionamento, 
estabelecimentos, como os citados no inciso 
anterior. 

X - Indicação ao Governo Municipal, 
visando a criação de ações integradas entre os 
órgãos com poder de fiscalização da prefeitura 
e os órgãos estaduais de Segurança, como 
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Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro 
Militar. 

XI - Indicação ao Governo Municipal, 
visando o fortalecimento do comércio mediante 
a criação de calçadões. 

XII - Elaboração de projeto de lei para a 
criação de vagas em cemitérios para indigentes. 

Com relação a esse item, nós já 
encaminhamos projeto de lei com a justificativa 
para todos os presidentes das câmaras dos 
setenta e oito municípios e queremos aqui 
saudar o presidente da Câmara de Guaçuí, onde 
foi aprovada e sancionada a lei.  

Muito obrigado.  
XIII - Indicação ao Governo Municipal, 

para a criação do serviço de verificação de óbito 
- SVO. 

XIV - Indicação ao Governo Municipal, 
para a elaboração de convênio entre 
prefeitura/Estado, visando a cessão de 
servidores e/ou estagiários para a prestação de 
serviço junto à Polícia Civil, Militar e Bombeiro 
Militar. 

XV - Elaboração de projeto de lei, 
visando a criação de projetos destinados a 
reinserção social do egresso do sistema penal. 
 XVI - Indicação aos Governos Estaduais e 
Municipais - ou Governo Estadual e Municipal - 
para a criação de um rigoroso controle de 
acesso às escolas públicas por meio de portões, 
de catracas ou de qualquer outro. Além disso, 
aproveitar o espaço das escolas para execução 
de projetos de inclusão social e relacionamento 
comunitário. 
 XVII - Indicação ao Governo Municipal 
para a elaboração de um convênio entre 
município e estado para a contratação de 
servidores aposentados, reformados da PCES, 
ou PM e Bombeiros Militares, para que atuem 
na atividade-meio administrativo nas 
respectivas unidades. 
 Inclusive, a última audiência, Capitão 
Assumção, que nós fizemos em Presidente 
Kennedy foi sugestão do próprio prefeito, que 
se disponibilizou a formalizar esse convênio 
junto ao Governo do Estado. 
 XVIII - Indicação ao Governo Municipal 
para a criação de central de monitoramento. 
 XIX - Indicação ao Governo Municipal 
para a criação de projetos sociais de inclusão, 
como de música e esportes diversos. 

 XX - Indicação ao Governo Municipal 
para equipar postos de identificação e criar 
postos de identificação onde não houver, 
podendo funcionar no mesmo espaço ou local 
para a emissão de carteiras profissionais e 
alistamento militar. 
 XXI - Indicação ao Governo Municipal 
para elaboração de convênio para a adesão de 
médicos da rede municipal na realização de 
exames de lesões corporais e conjunção carnal, 
em presos e vítimas de violência, onde não 
houver DML e SML, evitando longos 
deslocamentos. 
 XXII - Indicação ao Governo Municipal 
visando manutenção das instalações das 
unidades da Polícia Civil, Militar e Corpo de 
Bombeiro Militar, propiciando local digno para 
os servidores trabalharem, bem como 
atenderem a população com dignidade; 
 XXIII - Indicação ao Governo Municipal 
solicitando a padronização de calçadas, 
facilitando a acessibilidade; 
 XXIV - Indicação ao Governo Municipal 
visando a implementação de acessibilidade nas 
repartições públicas, incluindo sanitários; 
 XXV - Indicação ao Governo do Estado 
para regularização de alvarás do Corpo de 
Bombeiro Militar, em todos os órgãos públicos, 
em especial nos hospitais. 
 Eu gostaria, antes de passar a palavra 
aos demais deputados, de saudar a todos da 
Mesa, deputado Capitão Assumção; saudar o 
Coronel Quintino; saudar o deputado Luciano 
Machado; gostaria de saudar Alessandro 
Broedel, prefeito de Sooretama, muito obrigado 
pela sua presença; Xavier, presidente da Câmara 
de Vereadores de Boa Esperança; saúdo 
também Waguinho França, presidente de São 
José do Calçado, muito obrigado, Waguinho, 
pela presença; Iverlan Moreira Barbosa, 
presidente da Câmara de Pinheiros; Sérgio Lago, 
presidente da Câmara de Santa Leopoldina; 
Rodrigo Gomes Rodrigues, vereador por Água 
Doce do Norte; Cláudio, presidente da Câmara 
Municipal de Atílio Vivacqua; Klysmamm 
Marcelino, presidente da Câmara de Sooretama; 
Juvenal Calixto, vereador por Barra de São 
Francisco, presidente também da Câmara 
daquela cidade; José Maria De Gasperi, 
vereador por Santa Teresa; Neusa Caliman, 
vereadora por Sooretama; José Carlos Pereira 
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Leal, vereador por Guaçuí; Marcos José 
Rodrigues, vereador por Guaçuí e líder do 
Governo naquela Casa; Cláudia Fonseca, 
vereadora por Jerônimo Monteiro; Klysmamm 
Marcelino, presidente da Câmara de Sooretama 
e diretor da Ascamves; Ilderico Gonçalves, 
vereador por Pinheiros; Almir de Almeida, 
vereador por São José do Calçado; Leandro 
Braga, vereador por Jerônimo Monteiro; Mitter 
Borges, vereador da Câmara Municipal de 
Jerônimo Monteiro, muito obrigado pela 
presença; Gleyciaria Araújo, nossa vereadora 
por Nova Venécia, já tivemos a oportunidade de 
nos cumprimentar antes da reunião; Antônio 
Marcos de Souza, vereador por Brejetuba; 
Jucerley de Oliveira, vereador por Presidente 
Kennedy; Tânia Mara Fonseca, vereadora por 
Presidente Kennedy, também estivemos juntos 
na última audiência pública, muito obrigado 
pela presença, longe, mas você está aqui firme, 
muito obrigado; Alexon Soares Cipriano, 
vereador-presidente por Cachoeiro de 
Itapemirim, muito obrigado; meu amigo Cleber 
Pombo, vereador e presidente da Câmara de 
Anchieta, muito obrigado; Júlio Maria de 
Oliveira, vereador e vice-presidente da Câmara 
de Iúna; Cleides Helena Capetini, vereadora por 
Boa Esperança; Edmar Brum da Fonseca, 
vereador por Água Doce do Norte; Pablo Renan 
Nascimento, vereador por Laranja da Terra; 
Gilson Gomes, vereador por Laranja da Terra, 
filho do nosso colega e delegado de polícia, ex-
deputado desta Casa, Gilson Gomes - um abraço 
muito grande Gilson; Juscelino, superintendente 
da Ascamves; doutora Ana Cecília Mangaravite, 
nossa delegada, presidente do sindicato, muito 

obrigado; Capitão Amorim, da Associação dos 
Subtenentes e Sargentos da PM e Bombeiros 
Militares do Espírito Santo, muito obrigado 
pela presença. Está em quase todas as 
audiências públicas com a gente prestigiando 
e reivindicando direitos para a categoria. 

Saudar o Rhuan Karllo Alves Fernandes, 
do Sindaspes. Parece que o Rhuan não está 
aqui, deu uma saidinha, mas tem 
acompanhado todas as audiências públicas, 
rodando o estado do Espírito Santo todo, 
ouviu Capitão? Tem rodado direto. Ele está 
sendo representado pelo Wilker, que está ali e 
tem acompanhado as audiências em todo o 
estado. 

Saudar o Coronel Marco Aurélio Capita 
da Silva, da Assomes, Associação dos Oficiais 
Militares, sendo representado pelo tenente-
coronel Roger de Oliveira Almeida - muito 
obrigado pela presença; Fernando, 
subsecretário da Agricultura de Sooretama, 
muito obrigado pela presença; e Eudes Alves, do 
PSL de Vila Velha, muito obrigado.  

Gostaria de convidar para compor a 
Mesa o prefeito Alessandro Broedel, de 
Sooretama. Muito obrigado, prefeito. (Palmas) 

Gostaria de saudar Cleber Oliveira, 
diretor regional de Anchieta; Welton, diretor 
regional de Baixo Guandu; Juvenal Calixto, 
diretor regional de Barra de São Francisco; e 
Ângelo Moreira, diretor regional de Guaçuí. 
 No final desta reunião, após as falas, 
teremos aqui um protocolo de intenções, que 
realmente será formalizado para que muitas 
ações sejam adotadas a partir deste evento. 

Gostaria de passar a palavra, 
inicialmente, ao Capitão Assumção, para que 
faça os seus cumprimentos e considerações. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Muito obrigado, senhor presidente doutor 
Danilo! Sei que V. Ex.ª teve a preocupação de 
detalhar o nome de todos os nossos vereadores 
e demais autoridades aqui, mas quero 
relembrar o nome de algumas pessoas, antes de 
a gente fazer as nossas considerações iniciais. 
 Quero cumprimentar os componentes da 
Mesa, na figura da Gleyciaria, da Ascamves 
Mulher; obrigado pela sua presença. 

Cumprimentar o Doutor Jeremias, com 
quem tivemos a honra de ser policial militar em 
uma atividade muito interessante na Polícia 
Fazendária. É uma honra tê-lo agora como 
delegado da Polícia Civil. 

Cumprimentar o coronel Arantes, com 
quem também fomos alunos na academia da 
Polícia Militar. É uma honra tê-lo aqui conosco 
representando o comando da Polícia Militar; e o 

doutor Jeremias representando o chefe da 
Polícia Civil, o delegado-geral. 
 Cumprimentar o nosso presidente da 
Ascamves, Wilton Minarini, que está aqui ao 
meu lado. É uma honra tê-lo aqui. 

Cumprimentar o meu amigo de Barra 
de São Francisco. E aqui cumprimento todos 
os vereadores na figura do Juvenal Calixto. 
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Sejam bem-vindos todos os vereadores a esta 
Casa! Que possam desfrutar dessa audiência 
pública com todo o detalhamento e todas as 
sugestões que forem dadas aqui, até mesmo do 
que está acontecendo em suas cidades; 
 Cumprimentar a Doutora Ana, do 
sindicato. Muito obrigado pela presença! 

Cumprimentar os nossos amigos da 
Polícia Militar: capitão Amorim, da Associação 
de Subtenentes e Sargentos; coronel Roger e 
Lúcio Bolzan da Assomes; Pratinha, da 
Aspomires; tenente Baioco, também está aqui 
presente; Wilker, inspetor penitenciário, a quem 
já foi feita a devida deferência; e o nosso 
prefeito de Sooretama Alessandro Broedel. 
 Queremos deixar um registro breve aqui. 
Falei de alguns componentes da Mesa, mas 
esqueci de falar do Luciano, nosso deputado da 
região de Guaçuí; do Coronel Quintino, que está 
ao telefone neste momento; e do nosso 
presidente da Comissão de Segurança, um 
homem que está fazendo um trabalho muito 
interessante, senhoras e senhores vereadores, 
conduzindo a Comissão de Segurança, que antes 
ficava presa a este plenário, aos municípios de 
todo o estado do Espírito Santo. É algo inédito. 
Não é fácil! É uma estrutura muito complexa, 
mas este homem percorre qualquer lugar. Acho 
que o lugar mais distante, se não me falha a 
memória, foi Ecoporanga ou Kennedy? 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ecoporanga. Mais de 
trezentos quilômetros. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Mas 

estávamos lá. Juvenal tirou um pouquinho da 
audiência porque ele levou outra agenda para 

lá, mas não teve problema não. Fomos lá em 
Ecoporanga e fizemos a nossa. 

Então, é só para demonstrar a 
determinação que este presidente está tendo 
para que todos tenham acesso ao que 
acontece na Comissão de Segurança Pública. 
  E aqui deixo o meu registro inicial 
dizendo que é lamentável as autoridades que 
o doutor Danilo convidou não estarem 
presentes. Uma audiência tão importante 
quanto esta e o secretário da Segurança 
pública não está presente. 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Capitão, só um minutinho. 

Gostaria de convidar para compor a 
Mesa o nosso deputado Xambinho, de Serra, 
que chegou agora. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Deputado Xambinho e Doutor Hércules, que 
também está aqui. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Doutor Hércules também. 
 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos deputados) 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Mas 

acredito, só para finalizar, senhor presidente, 
que a presença do secretário de Segurança 
nesta audiência onde estão presentes os 
vereadores que representam os seus municípios 
era de fundamental importância. 

Deixo o meu abraço a todos. 
Tenham grande proveito nesta audiência 

de hoje. 
Muito obrigado! Deus abençoe a todos! 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, Capitão 
Assumção! 

Passo a palavra ao Coronel Alexandre 
Quintino para suas saudações. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Senhoras e senhores, meu boa-tarde! 
Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde a todos 
os nossos integrantes desta seleta Mesa que nós 
estamos aqui compondo, funcionários desta 
Casa, nossos amigos que estão nos vendo e 
ouvindo através da TV Assembleia. Quero aqui 
saudar a todos vocês e quero agradecer a 
presença de cada um dos senhores. 

A importância do tema para esta 
reunião, A Importância do Legislativo Municipal 
na Segurança Pública. Parabéns a V. Ex.ª, 
presidente, por ter tido a iniciativa de trazer, 
criar esta audiência. O nosso amigo Delegado 
Danilo Bahiense, ele tem, à frente da Comissão 
de Segurança Pública, feito um excelente 
trabalho. 

Então, Danilo, quero parabenizá-lo pela 
iniciativa, quero agradecer a presença de todos 

Identificador: 340035003000320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 07 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 63 

os vereadores, presidentes das câmaras 
municipais, quero agradecer a presença de 
autoridades diversas, prefeito municipal que se 
encontra aqui também - de Sooretama, não é? 
Quero agradecer a presença do Alessandro, 
agradecer a presença dos nossos policiais 
militares que estão em todas as nossas 
reuniões.  

Temos aqui policiais militares, Capitão 
Assumção, como vereadores aqui também: tem 
o vereador Júlio Soldado - o vereador Júlio 
Soldado é sargento, lá de Iúna; nós temos o 
vereador Góes também, cabo, lá de Guaçuí, 
representando muito bem também a Polícia 
Militar, representou muito bem, e agora está 
muito bem no Legislativo. 

Então, eu quero agradecer a presença de 
todos vocês aqui. Que a nossa audiência pública 
seja frutífera e que nós saibamos e possamos 
aproveitar muito bem este momento, que é um 
momento ímpar na história do nosso Poder 
Legislativo. 

Obrigado por tudo!  
Eu quero pedir desculpas a vocês, 

porque eu tenho uma agenda com o presidente 
do Tribunal de Justiça agora às 15h, e já estou 
praticamente atrasado. Vim aqui para dar um 
abraço em todos vocês e desejar a todos vocês 
boas vindas!  

Uma boa tarde! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, deputado 
Coronel Quintino. 

Dizer para V. Ex.ª que o sucesso do 
trabalho desta Comissão de Segurança só está 
sendo possível graças à participação dos nossos 
pares. São nove componentes na Comissão de 
Segurança: dois delegados, um investigador, um 
coronel e um capitão - são muitos policiais nesta 
comissão. 

 Muito obrigado! 
Passo a palavra ao nosso deputado 

Luciano Machado para sua saudação. 
Antes, porém, eu gostaria de saudar aqui 

o Fernando Leão, do Sindicato dos Agentes 
Penitenciários - muito obrigado pela sua 
presença; o Emerson Salazar, vereador de Água 
Doce do Norte - muito obrigado, Emerson; e 
também o major PM Lúcio Bolzan, aqui de 
Vitória, da Assomes. Muito obrigado! 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Senhor presidente, deputado Delegado Danilo 
Bahiense; a todos os deputados que compõem a 
Mesa; ao Wilton Minarini, presidente da 
Ascamves; e para cumprimentar a todos os 
vereadores presentes, cumprimento o 
presidente da Câmara de Guaçuí, Angelo 
Moreira, meu conterrâneo; e o Alexson, de 
Cachoeiro; cumprimentar as associações, todas  
presentes que já foram citadas. 

Dizer que é um momento especial. 
Quintino já disse bem, Danilo Bahiense é um 
deputado que tem uma qualificação, que tem 
uma disposição para trabalhar muito grande. 
Inclusive, quando eu tenho alguma demanda 
nessa área, eu recorro ao deputado Danilo 

Bahiense.  É uma pessoa honesta, que a gente 
pode botar a mão no fogo, por ele. Então, é 
muita alegria!  

Eu quando vim para Assembleia, jamais 
pensei em fazer parte da Comissão de 
Segurança - eu vim pensando em Agricultura, 
vim pensando em Turismo e etc. Acabei 
ficando muito contemplado em fazer parte da 
Comissão de Segurança, porque o debate é 
bom, o debate é importante e acaba atingindo 
a toda a sociedade. 

Então, essa ideia de trazer a Ascamves 
aqui, o Parlamento capixaba, eu vejo que foi 
de uma grande sabedoria, porque as câmaras 
de vereadores são a porta, são os ouvidos da 
comunidade. Fui vereador em mil novecentos 
e antigamente, e não é simples a missão, não. 
Você ouve demandas o dia todo, você tem 
pouca condição, às vezes, de resolver. Mas só 
de você estar ouvindo e levando essa 
demanda para o Executivo, cobrando 
soluções. 

 Aqui, junto com a Comissão de 
Segurança, na Assembleia, que tem uma 
agenda direta com o Governo do Estado, esse 
é o melhor caminho de nós trazermos todo o 
Espírito Santo, todos os problemas de cada 
município: de Jerônimo Monteiro, do Mitter; 
de Sooretama, aqui está o prefeito 
Alessandro; de Nova Venécia, está a 
Gleyciaria.  

Acho que a Gleyciaria ainda vai ser 
prefeita de Nova Venécia, porque o Marcelo 
Alemão, que é esposo dela, tem a mania de 
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eleger prefeito por aí afora, então ela está em 
casa. Sou fã desse menino. Eu o conheço desde 
quando ele tinha cabelo. Tem muito tempo isso! 
Então, gente, acho que foi uma grande ideia. 

 Eu também vou ter que sair porque 
tenho uma agenda programada há um tempo 
com o Governo do Estado, na Fábrica de Ideias, 
onde vai ter o encerramento de uma fase do 
Programa Qualificar. E esse programa também é 
importante para a segurança social porque você 
hoje tem uma sociedade com índice de 
desemprego recorde, talvez, de todos os 
tempos, que é uma herança do que aconteceu 
no nosso País na última década, vamos dizer. A 
nossa economia, a nossa crise moral e 
econômica atingiu em cheio o setor produtivo, 
com juros altos, a agricultura quebrada. Enfim, 
só com programas como este, Qualificar, com o 
apoio à micro e pequena empresa, com 
programas sociais do Governo, criando 
sustentabilidade com projetos estruturantes, é 
que nós vamos vencer esses desafios. Eu estou 
saindo daqui para cuidar de segurança também, 
que é de um programa, Doutor Danilo, que vai 
também ao encontro do interesse da sociedade, 
onde as pessoas qualificadas, capacitadas, vão 
estar mais adequadas a encarar e achar o 
mercado de trabalho. 
 Quero deixar um abraço a todos. Um 
abraço ao meu querido irmão e amigo, 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini. Um abraço 
a todos! Fiquem com Deus! Que essa reunião 
continue muito produtiva. Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, deputado 
Luciano. 
 Convido para compor a Mesa o nosso 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini. 
 Gostaria de saudar Neuso Caliman, 
vereador de Sooretama; saudar Wullisses 
Moreira, vereador de Guaçuí; saudar José 
Roberto da Silveira, vereador de São José do 
Calçado. 
 Passo a palavra, agora, ao nosso 
deputado Xambinho, para que faça os seus 
cumprimentos. 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Obrigado, presidente! Boa tarde a todos! 
Agradecer primeiro a Deus por esta 
oportunidade da gente estar aqui na 

Assembleia, num movimento importante da 
Comissão de Segurança. 

 Cumprimentar o presidente deputado 
delegado Danilo Bahiense, que faz um belíssimo 
trabalho à frente da Comissão de Segurança. 
Cumprimentando-o cumprimento os colegas 
deputados que compõem a Mesa e os que 
também estiveram aqui e tiveram que se 
ausentar. 

Mas quero cumprimentar, em especial, o 
nosso amigo Wilton, presidente dessa 
importante associação, Ascamves, onde tive a 
alegria de ser vereador e sei a luta dos 
vereadores pelas suas comunidades, pelos 
municípios capixabas. Sei o dever de um 
vereador. Vereador que tem a nobre, mas a 
mais difícil missão de um político, que é aquele 
político que está na base, que está com a porta 
da sua casa aberta para a população, ouvindo de 
perto as reclamações da população. E hoje a 
segurança pública é um dos maiores problemas 
do nosso Estado, a não ser do nosso País 
também. E hoje a maior reivindicação da 
população capixaba é melhoria na área de 
segurança. Por isso eu cumprimento o nosso 
presidente Wilton, que está fazendo um 
belíssimo trabalho. Que Deus abençoe sua vida 
e te ilumine. 

 Cumprimentando você eu cumprimento 
também a vereadora Gleyciaria, representando 
as mulheres aqui presentes. Deus abençoe sua 
vida também. Cumprimentando vocês dois, 
cumprimento a todos os vereadores aqui 
presentes, vários vereadores amigos, colegas 
que conhecem o nosso trabalho e fazem parte 
também do nosso mandato na Assembleia 
Legislativa. 

Quero cumprimentar o prefeito 
Alessandro, de Sooretama, que está aqui 
presente também, representando os prefeitos 
nesta tarde, aqui na Assembleia Legislativa. 

Mas quero ressaltar esse trabalho da 
Comissão de Segurança, a importância da 
implantação do GGIM nos municípios 
capixabas. 

Na Serra, onde eu fui vereador por dois 
mandatos, nós demos um passo à frente com 
o GGIM. Implantamos, no início da 
administração do prefeito Audifax, lá em 
2013, e avançamos. Somente neste ano, de 
janeiro até o presente momento, nós já tivemos 
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trinta e dois por cento de redução de homicídios 
na cidade da Serra. A Serra hoje deixa de liderar 
o topo de município que mais matava no estado 
do Espírito Santo; tira essa identidade ruim que 
tinha no município da Serra graças a esse 
trabalho, a esse esforço, unindo todos os 
poderes, todas as polícias nessa discussão do 
GGIM. 

É importante esse debate na Comissão 
de Segurança Pública. Que a gente possa levar 
essa experiência do município da Serra para os 
outros municípios capixabas e fortalecer esse 
movimento por meio da Assembleia Legislativa.  

A Comissão de Segurança está de 
parabéns. Eu, que sou membro suplente da 
Comissão de Segurança, estou aqui ativamente, 
sempre participando das reuniões, e quero fazer 
parte desse debate junto com a nossa Ascamves 
e junto com vocês, vereadores do estado 
Espírito Santo.  

Uma boa tarde a todos e que Deus nos 
abençoe!  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, deputado 
Xambinho.  

Gostaria de dizer a V. Ex.ª que nós já 
estamos com agendamento de audiências 
públicas pelo menos duas vezes por mês, até 
maio de 2020, e não nos esquecemos da Serra. 
Hoje é a décima nona audiência pública.   

Muito obrigado.  
Doutor Lorenzo Pazolini, nosso 

deputado, colega. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Boa tarde. Boa tarde, gente! 
(Pausa)  

Isso. Tudo bom? Sejam bem-vindos aqui 
novamente. Quase todos aqui são autoridades 
constituídas. Nós conhecemos. Já vimos de 
vistas. Estão sempre aqui na Assembleia. Isso é 
muito bom. 

Saudar o nosso irmão, deputado 
Delegado Danilo Bahiense, Capitão Assumção, 
Xambinho e demais pares que estiveram aqui 
presentes. Vou saudar todos os vereadores, 
vereadoras, presidentes de câmeras, líderes 
classistas. O nosso presidente Danilo Bahiense já 
citou todos e, por economia de tempo, eu não o 
farei novamente. 

Presidente, é importante pontuar 
algumas coisas nesta reunião. A Comissão de 
Segurança tem feito um trabalho brilhante e eu 
agradeço muito a Deus por ter a oportunidade 
de hoje integrar a Comissão de Segurança, que, 
certamente e sem demérito a nenhuma das 
outras comissões permanentes desta casa, é a 
comissão que tem um trabalho mais próximo do 
cidadão capixaba. 

Nós temos nos deslocado 
constantemente aos municípios do estado do 
Espírito Santo e tenho certeza absoluta de que 
até o final - até o doutor André se levantou ali - 
da nossa jornada de quatro anos, nós teremos 
percorrido, certamente, no mínimo uma vez, os 
setenta e oito municípios deste estado. 

Esse é um compromisso nosso, 
presidente, que V. Ex.ª delimitou e que nós, 
como bons soldados, iremos cumprir à risca, 
porque é importante estar presente, deputados 
Xambinho e Capitão Assumção, na vida dos 
munícipes.  

Segundo fato: por muito tempo, a 
Segurança Pública foi tida como 
responsabilidade do Estado, por uma leitura 
equivocada do art. 144, da Constituição Federal, 
que diz que a Segurança Pública é dever de 
todos e responsabilidade do Estado. Mas a 
leitura correta do que está ali é que todos os 
entes públicos têm que ter responsabilidade 
integral com o que muda na vida do cidadão. E, 
hoje, a demanda principal do munícipe, a 
demanda principal dos quatro milhões de 
capixabas - isso é claro em qualquer pesquisa e 
a melhor pesquisa que nós temos, presidente, é 
a pesquisa em que cada um de nós possa 
caminhar pelas ruas - é a demanda por 
segurança. É evidente. A demanda por 
segurança é premente. 

Estivemos lá, em Cachoeiro, com o 
vereador Alexon, nosso presidente, e eu disse lá 
- se eu estiver mentindo, V. Ex.ª fique à vontade 
para corrigir - que a principal arma contra a 
criminalidade não é o Código Penal; a principal 
arma contra a criminalidade está nas Câmaras 
Municipais e se chama PDM. Pode ter certeza 
absoluta disso. A experiência diz. 

O crime, a criminalidade se faz presente 
quando o Estado está ausente. E o Estado está 
ausente, nosso presidente Calixto, também, 
quando nós temos uma ocupação desordenada 
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do solo urbano, quando nós temos ausência de 
iluminação pública, quando nós temos terreno 
baldio propício. Isso é política contra a 
criminalidade. E é competência e atribuição 
municipal. Isso é política que reduz 
criminalidade. E está aí Pernambuco mostrando 
como foi feito, está aí Medellín, na Colômbia, 
deixando o resultado para o mundo inteiro 
olhar. 

Quem diz que vai reduzir criminalidade 
só com foco na atuação policial está cometendo 
estelionato. Um estelionato! Está mentindo 
para a população. Redução da criminalidade 
passa pelos municípios e, por isso, presidente, é 
fundamental essa integração que V. Ex.ª 
promove, de levar a comissão às Câmaras de 
Vereadores, ao Poder Legislativo Municipal, ao 
Poder Executivo, às Prefeituras, e dialogar. 

Eu repito, a principal arma que nós 
temos contra a criminalidade, para combater a 
criminalidade, para reduzir os índices de mortes 
violentas, de tráfico de drogas, é o Plano Diretor 
Municipal, é o PDU, é a ocupação do solo 
ordenada, é a cobrança, agora, no orçamento. 
Temos que ter esse compromisso. Cras, Creas, 
conselhos tutelares, rubricas, orçamento para o 
conselho funcionar, para o Cras e Creas 
poderem, minimamente, rodar. O gestor que 
estiver em descompasso com isso, podem ter 
certeza absoluta, quem irá pagar serão os 
munícipes, porque a criminalidade não vai 
diminuir. Claro que é importante a Polícia 
Judiciária, a Polícia Civil forte e a Polícia Militar 
presente, ordenada, com condição de trabalho, 
com dignidade, com salário. Mas o foco 
principal que nós temos que ter é para que o 
crime não ocorra, e não para que o poder 
público se faça presente só depois que o luto já 
se instalou naquela família, depois que o crime 
já ocorreu. Essa é a mentalidade que nós temos 
que superar em nosso país, que outras nações já 
superaram. 

Então, presidente, para concluir, o poder 
público municipal, quando eu olho e vejo o 
tema aqui que V. Ex.ª propõe, a importância do 
Legislativo Municipal na Segurança Pública, é 
uma visão preponderante. O Legislativo 
Municipal é protagonista, o vereador é 
protagonista nessa luta pela redução da 
criminalidade. É na votação do orçamento, 
repito, apresentando emendas ou garantido 

verbas para a Assistência Social, para o Conselho 
Tutelar, para o Cras, para o Creas, para que nós 
tenhamos famílias fortalecidas, tecido social 
fortalecido e redução da criminalidade. 

Mas, repito, o principal instrumento que 
o Legislativo Municipal, que as Câmaras 
Municipais têm nas mãos, é o Plano Diretor 
Municipal. Esse salva vidas, esse gera uma 
cidade organizada, gera prosperidade, 
dignidade, riqueza para os munícipes, mas, 
sobretudo e principalmente, garante o bem 
maior do cidadão, que é a vida. 

Enfim, presidente, essas são as nossas 
breves considerações para colaborar com o 
debate. Parabenizo V. Ex.ª e todas as 
autoridades presentes, líderes classistas, 
agradecendo pela atenção e desejando nosso 
cordial boa tarde. Obrigado a todos. (Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, deputado 
Lorenzo. 

Eu gostaria de convidar para compor a 
Mesa o nosso deputado Freitas. (Palmas) 

Neste momento, para aproveitar o nosso 
tempo, eu passo a palavra ao diretor-presidente 
das Ascamves, Wilton Minarini, para que faça 
uso da palavra utilizando a tribuna.  

 
O SR. WILTON MINARINI - Boa tarde a 

todos. Meu devido respeito e agradecimento a 
todos os presidentes, vereadores e vereadoras 
que atenderam ao nosso convite.  

Sabemos que não é fácil, no meio de 
semana, deixar os nossos municípios para 
estarmos na capital, mas dada a importância do 
assunto, eu quero aqui agradecer e parabenizar 
V. Ex.as.  
 Quero aqui cumprimentar os 
componentes da Mesa. Quero aqui agradecer 
ao senhor Jeremias Santos, representante da 
Polícia Civil; também agradecer à vereadora 
Gleyciara, parceira e amiga da gente, tem muito 
contribuído com o seu papel no Ascamves 
Mulher; também agradecer ao deputado 
Coronel Quintino; agradecer também ao 
deputado presidente da Comissão de 
Segurança, doutor Danilo Bahiense, parceiro, 
uma pessoa aguerrida, que tem muito 
contribuído para o nosso estado; também quero 
aqui agradecer ao deputado Capitão Assumção, 
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obrigado pela presença; também ao tenente-
coronel Arantes; agradecer ao prefeito 
Alessandro, de Sooretama; agradecer ao 
deputado Xambinho, tem sido parceiro dessa 
associação e, a cada dia mais, tem dado a sua 
colaboração para que essa associação seja mais 
forte; quero, por final, agradecer ao deputado 
Lorenzo Pazolini e ao deputado Freitas, que 
acaba de chegar. 
 Senhoras e senhores, quando fomos 
abordados pelo deputado Danilo para que 
pudéssemos cooperar na questão de trazermos 
aqui os vereadores para esta Assembleia com o 
intuito de podermos implantar o GGIM nos 
nossos municípios, eu prontamente aceitei 
porque, na minha cidade, o GGIM pode ser 
chamado de um exemplo a ser seguido. 
 Quando assumimos a Câmara de Baixo 
Guandu, juntamente com nosso prefeito Neto 
Barros na prefeitura, tínhamos uma média de 
vinte e cinco assassinatos, na população de 
trinta e dois mil habitantes, por ano. 
 Matava-se na rua e, em alguns bairros do 
nosso município, sendo pequeno, a bandidagem 
estava dando ordem para que não subisse o 
morro e, se subisse, tinha que ser sem capacete 
e tinha que ser revistado por eles. 
 Há muito tempo temos sofrido porque, 
dentre uma população imensa, são poucos 
aqueles bandidos que fazem muito barulho e 
tornam a comunidade refém dos seus atos de 
terror e vêm impondo um grande medo à 
comunidade. 
 Falei com o Capitão Assumção ali que os 
militares agora cansaram de assistir e estão 

também participando no Legislativo. A gente 
vê muito direito para bandido e pouco direito 
ou aplausos para aqueles que fazem cumprir 
alei. 
 Na nossa cidade, foi ampliada a 
iluminação pública, foram cortadas as árvores 
que atrapalhavam, foram feitos calçamentos 
onde não tinha, reunimos juízes, promotores, 
Câmara, a secretaria-geral e as comunidades 
para podermos, juntos, debatermos qual a 
necessidade do município. 
 Aqui venho de antemão valorizar, 
Xambinho, a participação do vereador porque 
é ele que conhece a realidade dos municípios. 
Quando a gente vê algumas redes sociais ou 
imprensa desfazendo da categoria do vereador, 

eles não compreendem qual a verdadeira 
função.  

Porque, se for falar de alguns nomes que 
não representam bem a profissão, tem em 
qualquer profissão aqueles que não a 
representam e acabam sujando a imagem de 
toda a instituição. Tem na polícia, tem na 
magistratura, tem na saúde, tem também nas 
grandes mídias aqueles que desfazem e 
desonram o nome. 

Porém, a grande maioria dos vereadores 
são batalhadores que defendem dia e noite o 
interesse da sua comunidade. Por isso a 
importância, Gilsinho, de estarmos aqui hoje 
para, juntos com esta Assembleia e esta 
Comissão de Segurança, deputado Danilo, 
fortalecermos o Estado, começando pelos 
municípios. 

 É por isso a importância dos vereadores 
poderem participar desta discussão e darem a 
suas contribuições. Nós dividimos aqui, Juvenal, 
você sabe disso - é um dos diretores regionais 
da Ascamves - em dez microrregiões, Xambinho, 
para podermos representar o nosso estado. 

 Tem muitos assuntos que é importante 
serem debatidos no âmbito estadual, de forma 
mais macro, e que acaba ajudando os 
municípios que lá no fundo, não é fácil um 
vereador lá de Pinheiros, lá de Montanha, lá do 
final do estado,  muitas vezes, nós somos 
desassistidos. 

Por isso, nós viemos nesta Assembleia 
que é, de fato, a nossa representante para 
juntos abraçarmos e defendermos os nossos 
municípios. Qualquer entidade, qualquer 
segmento, nação e estado, nasce primeiro no 
município, a nossa primeira casa. Eu não nasço 
no Brasil, eu não nasci no Espírito Santo, eu 

nasci no meu município! É dele que eu tenho 
que tomar conta! E nós somos responsáveis 
porque fomos eleitos na última eleição para 
representarmos, para protegermos o nosso 
município e os nossos cidadãos. 

 E a Segurança Pública é, de longa 
distância, a mais importante a ser debatido 
neste momento, num país onde os valores 
foram invertidos, onde os valores são dados... 
onde é dado mais proteção ao bandido, do que 
a quem faz cumprir a lei. 

Portanto, sou um defensor da Polícia 
Militar, da Polícia Civil e da lei para que ela seja 
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cumprida doa a quem doer! Mas acima de tudo, 
que haja a colaboração de nós vereadores nesta 
jornada e nesta etapa.  

A Ascamves - Associação das Câmaras de 
Vereadores do Estado do Espírito Santo - está de 
braços abertos para contribuir com V. Ex.as 
neste assunto de tão grande pertinência, de tão 
grande importância para o nosso estado. 

Estou vendo uma plaquinha ali - não 
posso deixar de falar: O efetivo do policiamento 
do Estado não é suficiente! Não é suficiente! A 
gente, de vez em quando, vê algum capitão 
reclamando do pouco número de funcionários 
que tem, para podermos tomar conta do 
Estado. 

Então, sou solidário ali aos nossos 
amigos que estão lutando para a nomeação 
deles do último concurso que teve do PC 
Espírito Santo. 

Um forte abraço! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Wilton, muito 
obrigado pelas suas palavras. 

E só a título de informação, a Polícia 
Militar está numa defasagem de mais de dois 
mil e quinhentos homens; a Polícia Civil deveria 
ter três mil, oitocentos e cinquenta homens. Ela 
está com dois mil e cinquenta; e duzentos e 
oitenta no abono permanência. 

Eu passo a palavra agora ao nosso 
deputado Freitas para que faça suas saudações. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Quero 

cumprimentar a todos os presentes, nossos 
nobres colegas parlamentares municipais, 
vereadores e vereadoras. Muito salutar a 
presença de vocês aqui no Parlamento Estadual, 
principalmente, para tratar de um tema tão 
necessário, tão importante para a vida do nosso 
estado, dos municípios - todos os setenta e oito 
- e por que não dizer, do nosso país? 

Quero cumprimentar o nosso presidente 
da Comissão de Segurança, deputado Danilo 
Bahiense, bem como cumprimentar os 
deputados representantes do setor da 
Segurança do nosso estado, da Assembleia 
Legislativa: nosso querido amigo Capitão 
Assunção é um parlamentar que todos nós 
conhecemos a sua luta, sua garra; Delegado 
Lorenzo Pazolini. Os três compõem a Comissão 

de Segurança e fazem um belo trabalho estado 
afora, esta comissão que está visitando todos os 
municípios que os convidam para tratar deste 
tema importante do nosso estado. 

Cumprimento também o meu querido 
amigo  deputado Xambinho; quero 
cumprimentar o presidente da Ascames, Wilton 
Minarini, nome difícil que só; cumprimentar o 
prefeito. Muito bem a sua presença aqui 
Alessandro, representando um dos municípios 
que infelizmente é um dos mais violentos do 
estado do Espírito Santo, carrega essa marca 
dura, terrível, mas é realidade, e a sua presença 
aqui está dizendo isso. É o único prefeito aqui 
presente, pelo menos que eu vejo. Parabéns 
pela presença.  

Quero cumprimentar também aqui os 
representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, 
o doutor Jeremias, representando a Polícia Civil; 
o tenente-coronel Arantes, representando a 
Polícia Militar; cumprimentar a minha querida 
amiga vereadora Gleyciaria, que representa 
muito bem todas as vereadoras compondo a 
Mesa com a gente, mas, da mesma forma, 
cumprimentar a vereadora Cleides; 
cumprimento o vereador Xavier; o vereador 
Pablo; meu querido amigo Iverlan, lá de São 
João do Sobrado, cumprimentando assim todos 
vocês. 

Eu quero ressaltar parte do que já 
disseram aqui, gente. Lá do meu gabinete, 
despachando, eu estava acompanhando a 
sessão, observando que os parlamentares, os 
que me antecederam, querido vereador 
Dericão; Fernando, meu abraço, os que me 
antecederam já deram uma aula aqui do quanto 
são importantes algumas ações nos municípios 
para fazer valer esse intercâmbio de que 
segurança é responsabilidade do Estado e é um 
direito de todos, mas também responsabilidade 
de todos. A Constituição diz responsabilidade de 
todos. E quando diz que é um dever do Estado 
não significa do Governo do Estado, representa 
o Estado, os três poderes: o Governo Federal, o 
Governo Estadual e os Governos Municipais. 
Esse é o estado de direito que tem a obrigação, 
o Executivo, de estabelecer ações integradas 
para cuidar da segurança. 

E disseram aqui, me antecedendo, de 
ações como o GGIM, que é um Grupo de Gestor 
Integrado Municipal, imprescindível nos dias de 
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hoje, que trabalha unindo o chefe do Executivo, 
o Parlamento de cada município, o 
representante do Ministério Público, 
representante do Judiciário e o representante 
da sociedade civil, que é o Conselho Municipal. 
Esse grupo de gestão integrada é de 
fundamental importância. E quem me 
antecedeu disse isso aqui: se não tiver essa 
unidade, essa convergência, fica quase 
impossível cuidar de segurança nos municípios. 
São fundamentais os conselhos municipais de 
segurança.  

Eu sou do Norte, sou de São Mateus, eu 
vejo como está organizado lá o Conselho de 
Segurança dos Quilômetros, o Conselho de 
Segurança da Cidade, mas infelizmente nós não 
temos o GGIM. E o GGIM é instituído pelo chefe 
do Executivo Municipal, e ele não instituído, não 
se tem como instituir o GGIM no município. E é 
fundamental, porque aí se cobra a participação 
do Ministério Público, do Judiciário.  

O Conselho de Segurança representa a 
sociedade civil. É fundamental! É fundamental 
que o Estado tenha um programa que trabalhe a 
segurança do estado como um todo. E tem no 
nosso estado! O Programa Estado Presente, que 
todos acompanharam, ontem, a visita do 
Ministro da Justiça e Segurança no nosso 
estado, que veio observar o Programa Estado 
Presente, que é um programa bem divulgado 
país afora. É uma referência para o país, o 
programa estabelecido aqui no Estado do 
Espírito Santo, no governo Renato Casagrande, 
2011/2014, programa este que não devia, em 
hipótese nenhuma, ser um programa de 
Governo, mas precisava ser encarado como um 
programa de estado. E sendo um programa de 
estado, ele não seria tirado de pauta, eliminado, 
quando do sucessor do governo Renato 
Casagrande, porque um programa de estado é 
um programa que entra e sai governador e esse 
programa não sai de pauta porque esse 
programa é eficiente para tratar determinado 
tema, assim é o Programa Estado Presente.  

E o Programa Estado Presente não é um 
programa estritamente policial. O programa 
Estado Presente é um programa de proteção 
policial e de proteção social. E os programas de 
política pública social precisam estar 
estabelecidos em cada cantinho do estado, 
porque, como bem disse aqui o deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, sem um programa 
social eficiente e abrangente, é quase 
impossível a gente minimizar os problemas de 
segurança.  

O nosso estado vem minimizando, vem 
diminuindo os índices. É claro para o Brasil todo 
o quanto o nosso estado vem diminuindo o 
índice, principalmente o índice de homicídios.  
Só que ainda é um índice muito alto. A gente 
observa que, aproximadamente, para cada 
grupo de cem mil habitantes, trinta irmãos 
nossos morrem por ano, vítimas da violência no 
homicídio. Isso é muito alto!  

Nós já melhoramos muito, porque já 
chegou a cinquenta e nove, quase sessenta, 
para cada grupo de cem mil habitantes, e 
começou a diminuir a partir do Programa Estado 
Presente. Então, daí a importância de se colocar, 
cada vez mais, em prática, na totalidade, o 
Programa Estado Presente. Mas o Programa 
Estado Presente passa pelo GGIM; o Programa 
Estado Presente passa pelo Conselho Municipal; 
o Programa Estado Presente passa pela atuação 
das famílias e é preciso chamar as famílias na 
responsabilidade. Eu, até aqui, vi vários 
pronunciamentos e não vi ninguém falar dessa 
instituição, que é a instituição que tem a maior 
responsabilidade, que é a família e não 
podemos deixar. A família, como vai? 

Eu me recordo aqui, neste momento, de 
um versículo, e eu gostaria que o meu amigo, 
que tem a Bíblia na memória, o presidente da 
Comissão de Segurança, se ele se recordar, 
pudesse recitar o versículo 6, de Provérbios 22. 
Recorda-se, meu querido irmão? 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Ensina o menino o caminho 
em que deve andar, e quando envelhecer não se 
desviará dele.  

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Observem bem, 

vocês, a importância da família: ensine a criança 
o caminho que deva andar, e, mesmo quando 
estiver grande, ela não se desviará do caminho.  

Eu digo para vocês que qualquer um 
desses delinquentes perdidos por aí saiu do seio 
de uma família. A hora que a gente vê um 
desses aí fazendo horrores, atrocidades, ele 
pertence a uma família, ele nasceu do seio de 
uma família.  
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Ontem mesmo, eu acredito que no 
Amazonas, foram uns dezenove que tiveram a 
vida ceifada em uma ação policial, e lá tinha um 
garoto de dezesseis anos, mas que já é parte do 
tráfico e os pais não negaram que já pertence, 
com dezesseis anos, ao tráfico de drogas. 

Portanto, é fundamental que o Estado 
esteja cada vez mais presente, que o Estado 
cumpra, cada vez mais, as suas 
responsabilidades; Estado: Governo Federal, 
Governo Estadual e Governos Municipais. Mas é 
fundamental que a sociedade civil e que a 
família não abram mão de cuidar bem dos seus 
entes. 

Tenho dito! Muito obrigado a todos!  
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Obrigado, deputado Freitas, 
pelas suas palavras. 

Eu passo agora a palavra aos 
representantes das regiões, aos diretores 
regionais. Eu vou começar aqui pelo Angelo 
Moreira, meu amigo e presidente da Câmara 
Municipal de Guaçuí. Parabenizo V. Ex.ª pela 
iniciativa do projeto de lei que cria vagas para os 
indigentes, já, inclusive, sancionado.  

O senhor tem cinco minutos, por favor, 
porque tem várias pessoas inscritas. 

 
O SR. ANGELO MOREIRA DA SILVA - 

Quero iniciar a minha fala agradecendo a esse 
grande deputado, que tem feito história, 
levando para o interior esta Comissão de 
Segurança, tão honrada, com pessoas tão 
impolutas, que são os nossos deputados, dos 
quais a gente tem o maior orgulho. Citar até os 
nomes: Capitão Assumção; Delegado Lorenzo; 
demais deputados que estavam presentes, 
como Quintino; o meu deputado do Caparaó, 
Luciano Machado. Saudando essas autoridades, 
saúdo a Mesa presente. Agradecer a presença 
dos vereadores do interior, tão desassistido pela 
Segurança Pública do Estado. 

A gente não coloca culpa em Governos, 
e, sim, talvez, no grande desemprego vivido, nos 
problemas enfrentados no interior, que eu acho 
que não é diferente do meu município. Venho 
calçado de números, tendo em vista que 
fizemos uma pesquisa qualitativa em Guaçuí, e 
vejamos que a educação e a saúde já perdem 
para a questão de segurança pública. 

Lá no meu município, o que a gente mais 
clama hoje é segurança pública, segundo é 
geração de emprego, terceiro é saúde, quarto é 
educação. Então, você vê hoje que o assunto 
segurança pública é presente em todos os 
municípios. Não acredito que seja só o 
problema de Guaçuí e, sim, do interior do 
estado. 

Faço até uma crítica. O Programa Estado 
Presente realmente tem dado resultado, 
principalmente aqui no grande centro, mas o 
interior se encontra desassistido. E aí subo a 
esta tribuna para clamar a essa honrada 
comissão, comissão que tem feito, como já 
disse, história, percorrendo o estado. Como já 
tive esse privilégio e esse prazer de receber esse 
delegado, que já fez história, hoje fazendo 
história como deputado, meu deputado Danilo 
Bahiense, numa reunião muito sadia, muito 
proveitosa, onde foram discutidos vários temas, 
como furtos de veículos, crescente no interior 
hoje; a falta de pátios para veículos 
apreendidos, um problema eu acho que de todo 
o estado; serviço de verificação de óbito, tão 
clamado lá na nossa audiência - não é, doutor 
Danilo? -, e o serviço de médico legal também 
necessário, tendo em vista aí que o cidadão, 
hoje, sofre o acidente, vem a óbito, e muitas 
vezes fica um dia esperando o rabecão ir 
recolher esse corpo, famílias enlutadas ali 
presentes, sofrendo. Infelizmente, é uma 
realidade hoje vivida em todo interior do 
estado. 

 E aí eu peço a essa comissão e aos 
demais deputados que olhem com carinho o 
interior do estado, o crescente furto de veículos 
que tem acontecido. Só esse final de semana, 
em Guaçuí, que é uma cidade de trinta mil 
habitantes, se não me engano, foram quatro ou 
cinco veículos furtados. E a gente sabe que isso 
não é normal. A falta de emprego acredito que 
seja um agravante, mas a gente não pode se 
apegar só na falta de oportunidade. Nós, como 
gestores, como representantes legítimos do 
povo, cabe a nós criar meios de estar buscando 
uma solução para esse problema, hoje vivido no 
interior do Espírito Santo. 

Essas são as minhas reclamações. Mas a 
gente também não pode deixar de agradecer 
aos nossos deputados que estão aí presentes, 
defendendo a questão de segurança pública. 
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Quero agradecer também aos meus vereadores, 
amigos de Guaçuí, ao José Carlos Leal, 
conhecido como Zé Ruim, mas vereador bom; 
ao Wullisses Moreira; e ao nosso militar, que 
também que é vereador em Guaçuí, primeiro 
militar vereador, Marcos Goes, nosso líder; e 
aos demais vereadores, porque a gente sabe 
que não é fácil sair do interior para vir à capital, 
cobrar, pedir que olhem para nós, do interior, 
com um olhar diferenciado. 

Que não fique só em programas de 
grande centro, porque no interior também 
vivem pessoas. Acredito que a grande ou até a 
metade da população do estado está no 
interior. E aí a gente clama, mais uma vez, a esta 
comissão que nos defenda e olhe com carinho a 
questão do interior. 

Muito obrigado. Boa tarde a todos! 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Vereador Angelo, muito 
obrigado. 

Gostaria de chamar, agora, o vereador 
Josemar Xavier, que é presidente da Câmara de 
Boa Esperança e representa a microrregião 
Noroeste.  

Angelo, só a título de informação, nós 
fizemos uma indicação ao Governo do Estado, 
na Comissão de Segurança, para que coloquem 
médicos da Secretaria de Saúde nos SMLs do 
interior, para minimizar o problema com relação 
a atendimentos de mortes naturais, que têm 
que vir para Vitória, para o SVO, e também de 
mortes violentas, porque no Sul do estado nós 
estamos com um problema mais sério ainda de 
médicos. Temos ficado até dois dias sem 
legistas, lá em Cachoeiro do Itapemirim. 

Com a palavra o Josemar. Antes, porém, 
o doutor Lorenzo quer fazer uso da palavra. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Pela ordem, senhor presidente! 
Aproveitar até a presença do deputado Freitas, 
que é do partido do governador. Em relação à 
questão dos veículos, nós já apresentamos um 
projeto de lei que foi aprovado nesta Casa. 
Rapidamente, presidente, o que acontece hoje? 
A maioria dos veículos que são recuperados, o 
proprietário não toma ciência. Então não é que 
ele não queira. Mas imagine, por exemplo, 
aquele veículo que foi subtraído lá em 

Ecoporanga, furtado, roubado, e foi recuperado 
lá em Dores ou em Kennedy. O proprietário 
nunca vai saber. 
 Então esta Casa aprovou um projeto de 
nossa autoria, à unanimidade, que fazia com 
que o Governo do Estado disponibilizasse a 
placa desses veículos na página da Secretaria de 
Segurança.  

Então bastaria o proprietário, através de 
um smartphone ou de um terminal de consulta, 
um computador, qualquer lugar do mundo com 
acesso à internet, ele consultaria aquela lista, a 
placa, para ver se o veículo dele foi recuperado. 
Hoje o que temos, a maioria dos veículos que 
estão no pátio tem dono, mas ele não sabe. 

Infelizmente, essa lei, houve um 
questionamento jurídico, está no Tribunal de 
Justiça, mas é possível - até deixo essa sugestão 
aqui, de forma muito respeitosa - que o 
governador do Estado envie para esta Casa, para 
sanar alguma dúvida quanto à 
constitucionalidade, um projeto de lei da sua 
iniciativa, iniciativa do governador, de autoria 
do governador, que nós criássemos, 
colocássemos esses dados disponibilizados no 
portal, porque, aí, qualquer cidadão vai poder 
acessar. 

A nossa experiência na delegacia 
demonstra claramente que o que o proprietário 
do veículo quer, obviamente, é seu bem 
restituído, seu bem de volta. Aí temos, de um 
lado, o Estado pagando pátios que são caros, 
depósitos de veículos que se tornam focos de 
dengue, ratos, pestes urbanas, e, do outro lado, 
o proprietário do veículo que ficou no prejuízo. 

Como soluciona isso? Com a tecnologia. 
É só disponibilizar on line a consulta das placas. 
Aí o cidadão, obviamente, vai lá pegar seu 
veículo de volta. 

Deixo novamente, então, essa sugestão. 
Agradeço, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, doutor 
Lorenzo. Iniciativa muito boa do doutor Lorenzo 
Pazolini, que tem experiência na área. 

Também fui delegado da Furtos e 
Roubos de Veículos, e, só para esclarecer, temos 
três inserções no sistema Renavam. A primeira é 
furto ou roubo; a segunda é recuperação e a 
terceira é devolução. Só que, recuperação, 
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ninguém lança no sistema; só lança na hora da 
devolução. 

Então se você pegar um veículo que foi 
roubado ou furtado, por exemplo, há cinco 
anos, recuperado há três anos e entregue hoje 
para a pessoa, você vai ver duas inserções: 
recuperação e devolução com data de hoje. É 
lamentável. 

Josemar, por favor. 
 

O SR. JOSEMAR XAVIER - Boa tarde a 
todos! Quero cumprimentar o deputado Danilo 
Bahiense e, em nome dele, cumprimento toda a 
Mesa. Cumprimentar o Wilton Minarini, nosso 
presidente da Ascamves. 

Dentro do assunto veículos, a gente 
estava vindo para cá, estou vereador em Boa 
Esperança, represento a região lá, Boa 
Esperança, Pinheiros, nosso amigo Pablo, mais 
alguns vereadores de Pinheiros, Iverlan 
também, vereadora Cleides, de Boa Esperança, 
está aqui comigo. E a gente não entende por 
que os veículos ainda não saem das 
concessionárias com rastreador. 

Um celular hoje, você viaja com ele e a 
operadora sabe onde o seu celular está, em qual 
torre está o sinal daquele celular, sabe o seu 
percurso todo. E um veículo ainda tão frágil na 
questão segurança. Obrigou o airbag, ok. Mas 
segurança mesmo, com relação a furtos, ainda 
os veículos deixam muito a desejar, as 
montadoras deixam muito a desejar. 

Acho que ajudaria muito ser obrigado os 
veículos saírem das concessionárias com 
rastreador. É uma sugestão para facilitar 
também a localização, dificultar um pouco essa 
questão de furto de veículo. 

Lá em Boa Esperança a gente teve um 
pico também. Compartilho com essa 
preocupação de Guaçuí porque, lá em Boa 
Esperança - inclusive quero cumprimentar o 
Arantes, tenente-coronel da Polícia Militar, 
também o Jeremias, da Civil -, recentemente, 
em um distrito muito pequeno da nossa cidade, 
teve um surto de roubo de veículos.  

De manhã, a comunidade procurou - 
como já foi dito aqui, o vereador é sempre o 
primeiro a ser procurado -, nos procuraram, 
rapidamente entrei em contato com o delegado 
Douglas, agora é o William, foi trocado, o 
Douglas está na Regional, e com o coronel Dal 
Col do Batalhão. 

De manhã, o contato foi feito; cinco 
horas da tarde, estavam todos lá no distrito, 
todos para uma reunião com quase duzentas 
pessoas na reunião. A comunidade toda foi. 
Foram debatidas e decididas algumas ações em 
conjunto para diminuir a questão desses furtos 
e roubos de veículos e já deram resultado. 
Depois dessa reunião, não tivemos mais 
acontecimentos nesse sentido no distrito. 

Então, é um dos papéis que o Legislativo 
municipal pode fazer e a gente tem que fazer. 
Se a gente não pode resolver, chama quem 
pode e, em conjunto com a comunidade, a 
gente resolve. 

Lá na nossa região, como foi dito, é já na 
divisa com Bahia, com Minas, Nanuque, é uma 
região complicada. Vereador Pablo está aqui - 
me corrija se eu estiver errado. A gente está 
numa localização muito estratégica para fugas, 
em uma região que a gente pede o 
vídeomonitoramento já há algum tempo. Nossa 
região foi contemplada, foram lá na nossa 
cidade, já fizeram levantamento, mas até agora 
não chegaram ainda essas câmeras. 

Estive em Brasília, com o prefeito Lauro, 
recentemente, deixamos pedidos a alguns 
deputados e aos senadores, de emendas para 
aquisição dessas câmeras; que não vão evitar, 
mas inibem os delitos. É uma função que o 
vereador pode estar ajudando também. 

Para a Polícia Civil, lá em Boa Esperança, 
a prefeitura acabou de fazer a doação de um 
terreno para a construção de uma nova 
delegacia, que vai ajudar muito. A delegacia lá 
estava interditada pelo Corpo de Bombeiros. 

Então, já é uma contribuição que a prefeitura 
está também dando à questão da Segurança. 

Nós temos a lei da GGIM já criada, mas, 
o conselho não está funcionando, também o 
gabinete não está funcionando - isso é muito 
ruim, é uma demanda que a gente sempre 
está cobrando. 

 Então é isso! Eu queria deixar aqui um 
pedido também; agradecer, claro, a 
oportunidade de falar aqui hoje, representando 
a nossa microrregião; e deixar um pedido: a 
nossa região, a Delegacia 24 horas é em São 
Mateus. E lá em Boa Esperança, uma cidade de 
quinze mil habitantes, o plantão conta com 
apenas três policiais: dois ficam na viatura, e um 
lá no DPM. Qualquer ocorrência, essa viatura 
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tem que se deslocar... São Mateus, lá em 
Pinheiros é assim, Montanha, Ponto Belo, 
Mucurici. E Nova Venécia, a informação que a 
gente tem, é que a Delegacia lá, no papel, seria 
uma Delegacia 24 horas! E não funciona! Isso 
ajudaria muito a nossa microrregião lá, em Nova 
Venécia ou em outro lugar mais próximo. 
Tenhamos uma Delegacia 24 horas! Vai agilizar 
demais! 

Aí é o pedido que a maioria aqui também 
quer fazer: mais efetivos! A gente já chegou a 
ter vinte e oito policiais, e hoje, acho que a 
gente tem dezesseis, se não me engano. Duas 
viaturas para uma cidade de quinze mil 
habitantes, não dá conta! E, é claro, além dos 
outros critérios que foram colocados aqui, o 
deputado Freitas colocou muito bem, são vários 
aspectos que vão melhorar os índices de 
Segurança.  

E para mim, também, acredito eu, que a 
família é o principal! Sem a família, a gente vai 
ficar debatendo, debatendo, dando sugestões e 
não vamos andar muito e sair do lugar. 

É isso, minha fala de hoje. Obrigado pela 
oportunidade e tenham todos uma boa-tarde! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Boa tarde, vereador Josemar! 
Só esclarecimento, Josemar, nós fizemos 

indicação ao Governo do Estado para que 
instale todas as delegacias regionais - seria 
inclusive, lá em Nova Venécia. Mas, pela falta de 
efetivo hoje, realmente, está muito difícil! Está 
difícil até manter as que já existem.  

Nós temos o serviço regional de Polícia 
Técnico-Científica, que você vê, no caso de Barra 
de São Francisco teve que ser desativado, que 
em cinco peritos, três pediram exoneração num 
dia só, em virtude de salário, passaram em 
concurso em outro estado. O único rabecão que 
tinha para atender, por exemplo, o Noroeste do 
estado, que era em Barra de São Francisco, ele 
foi retirado - que só tinha um motorista, cedido 
pela prefeitura. E esse motorista aposentou-se, 
então foi retirado. Então hoje você vê, o 
Noroeste do estado tem que ser atendido por 
Colatina. 

Mas nós fizemos indicação, já passamos 
todas essas solicitações ao Governo do Estado, 
tudo isso é feito através da Comissão de 
Segurança. 

Eu passo a palavra agora, ao vereador 
Gilson Gomes Filho, que é o representante da 
microrregião de Sooretama. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Pela ordem, 

senhor presidente, deputado Danilo! 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Pois não! 
 
O SR. FREITAS - (PSB) - A título de 

informação para o meu querido amigo vereador 
Xavier, de Boa Esperança - aproveito a 
oportunidade para cumprimentar o Juvenal, que 
eu não tinha cumprimentado, de Barra de São 
Francisco! 

A vontade do Governo do Estado é de 
estabelecer um Plantão 24 horas, na cidade de 
Nova Venécia, acredito que o senhor saiba 
disso, para atender toda a região: Nova Venécia, 
Vila Pavão, Boa Esperança, Pinheiros, etc., um 
Plantão 24 horas. Mas por falta de efetivo, 
como bem falou aqui, o deputado Danilo 
Bahiense, nós não temos condições de fazer 
isso, no momento.  

A partir do ano que vem, este Estado 
volta a formar, tanto policial militar quanto 
policial civil. E para os próximos anos, eu quero 
acreditar, com o efetivo regular, Nova Venécia 
poderá ter o Plantão 24 horas e o efetivo 
ampliado nos municípios da região. 

Um abraço! 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Gilson, só corrigindo! Embora 
eu saiba que você reside em Laranja da Terra e 
seja vereador da cidade, constava na ficha aqui, 
Sooretama. Desculpe-me! 
 

 O SR. GILSON GOMES FILHO - Mas não 
tem problema, não. Seria uma honra também 
trazer as vozes daquela região, de lá para cá, 
mas está muito bem representada aqui. 

Uma boa-tarde a todos! Boa tarde a 
todos os deputados aqui presentes, na pessoa 
do presidente Danilo Bahiense; a nossa 
vereadora, a quem estendo a todas as 
vereadoras e as mulheres aqui presentes, a 
Gleyciara; ao nosso presidente, a quem tenho 
uma lealdade canina, Wilton Minarini. 

 Desde o início, Danilo, estivemos 
lutando pela fundação dessa associação de 
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câmaras. Surgiu de convergência de ideias, em 
Baixo Guandu, evidenciando, Capitão Assumção, 
que é justamente desta forma que a gente 
alcança os objetivos, é nos movimentos 
populares, sociais. É em conjunto que a gente 
realiza um sonho, nunca sozinho. 

Saudar também o doutor Jeremias, que 
está aqui fazendo as vezes do doutor Arruda, 
pessoa que tenho o maior apreço e 
consideração possível de um profissional como 
o doutor Arruda, que está muito bem a frente 
da nossa Polícia Civil do Espírito Santo. 

 A todos os servidores aqui vou estender 
na pessoa do Jorginho, que está aqui. Já que o 
dia 28 foi o Dia dos Servidores Públicos, então 
não poderia deixar de saudá-los, apesar de que 
o Juscelino é o presidente mundial dos 
funcionários públicos que existem. 

 Mas, enfim, deputado Danilo, também 
quero deixar aqui uma manifestação, antes de 
iniciar basicamente a minha fala, de que a 
Comissão de Combate à Corrupção da Ordem 
dos Advogados  do Brasil, a partir do momento 
que  vi a composição da Mesa, informei que eu 
estava aqui presente, então o doutor Renato, 
que é o nosso presidente,  da qual eu faço parte 
como membro, pediu para  que eu o 
representasse aqui e manifestasse o apoio 
integral da Comissão de Combate à Corrupção 
da Ordem dos Advogados do Brasil, as pautas 
levantadas tanto pelo Legislativo Municipal 
quanto pela Assembleia Legislativa nessa sua via 
crúcis da questão da segurança pública. Pode 
contar com a Ordem dos Advogados, que é uma 
instituição sólida e que está em favor da 
segurança pública e da incolumidade das 
pessoas. 

Especificamente, eu queria mencionar o 
seguinte, não é Juvenal? Que para mim o papel 
do vereador, ou seja, do Legislativo Municipal, 
na questão da segurança pública, é exatamente 
esse que estamos fazendo aqui, doutor 
Jeremias. É trazer para os deputados estaduais 
que, de fato, têm as competências legislativas, 
para o enfrentamento dessa causa, os 
problemas e as demandas que, de fato, estão 
acontecendo dentro dos municípios. E, hoje, nós 
estamos fazendo esse papel aqui. É uma 
iniciativa brilhante. Uma iniciativa inédita. Eu 
não me recordo de algo parecido nesse sentido. 
Pode ter acontecido no passado, mas como eu 

tenho o mandato desde o ano de 2017, então é 
a primeira vez que eu participo. 

Agradeço também aqui ao presidente da 
Casa, Erick Musso. Ele não está presente, mas é 
um parceiro da Associação de Câmaras, tanto é 
que o nosso gabinete é do tamanho de um 
gabinete de um deputado estadual, 
evidenciando que os vereadores são parceiro do 
Legislativo Estadual e que de fato precisamos 
deles aqui. 

Pois bem, mencionei aqui o que eu 
penso, mas, deputado Danilo Bahiense, por 
exemplo, estou aqui ao lado do vereador Pablo 
Renan, de Pinheiros. Ele mencionou que quando 
se disca 190, lá em Pinheiros, cai em Nova 
Venécia, que é em torno de quarenta 
quilômetros da cidade. Isso para mim é uma 
coisa inaceitável porque parece que a própria 
tecnologia da informação, ou seja lá o que for 
que gere isso, não conseguiu desenvolver algo 
suficiente para que os municípios tenham pelo 
menos recebimento daquela comunicação. 

Laranja da Terra, por exemplo, quando 
tem incêndio, e está tendo demais, a gente fica 
refém de Venda Nova. Estou falando da questão 
de bombeiros, que também integra na questão 
de segurança pública. E até chegar lá, meu 
amigo, se Deus não abençoar, já queimou tudo. 
Não  tem a menor chance. A gente liga em 

Laranja da Terra para o 190 - com certeza 
muitas pessoas têm receio também - cai ora 
em Venda Nova ora em Afonso Cláudio. Não 
dá! Definitivamente, não dá! Esse é um 
problema não pontual, deputado Pazolini, é 
um problema geral que precisa de solução. 

Então, já pontuamos o primeiro ponto 
aqui.  

Enquanto estou falando os vereadores 
estão levantando a cabeça porque estão 

concordando; Sooretama, Pinheiros, já 
mencionei, enfim. 

Outro ponto, deputado Danilo e 
demais colegas deputados estaduais, é 
inadmissível a gente aceitar a defasagem e o 
desmonte das instituições de segurança 
pública, como tem acontecido nos últimos 
anos. Vocês são delegados, hoje são 
deputados, mas vocês vieram da Polícia Civil e 
sabem que a Polícia Civil não tem a menor 
condição de ficar da forma como está.  
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Então, estou vendo aqui a comissão dos 
aprovados no concurso público. Está aqui o 
Beto, que é o presidente, se você for analisar, a 
gente precisa,  como já tem contado com o 
apoio dos delegados... Se eu não me engano, o 
próprio deputado Danilo Bahiense fez um 
levantamento aqui, um raio-x sobre como está a 
defasagem especificamente no cargo de 
escrivão. Tem trezentas vacâncias no cargo de 
escrivão, no Estado do Espírito Santo, deputado 
Freitas, o senhor que está aqui como líder do 
Governo e o governador Renato Casagrande, 
que tem um trabalho importante nessa área da 
Segurança Pública, precisa ter em mãos esse 
relatório e avaliar a que ponto chegamos na 
Polícia Civil do Espírito Santo.  

Auxiliar de perícia, o quadro é quase 
zero. Se você for analisar, investigadores, que 
têm uma celeuma desde 1993, foi solucionada 
recentemente. Os investigadores que entraram 
agora já estão, basicamente, em final de 
carreira. Então, nós precisamos que esse quadro 
seja preenchido.  

Foi aberto, de fato, agora, o concurso de 
delegado de polícia. Trinta e três vagas não são 
suficientes. Sabemos que há interesse do 
Governo na ampliação de vagas, mas nós 
precisamos não só do interesse, mas do 
compromisso e da efetivação de políticas de que 
aumente o pessoal, e não que se receba pessoal 
aposentado, porque o pessoal que está 
aposentado já teve a sua oportunidade. Agora 
chega para os novos, que estão aí com gás, para 
poder modernizar a Polícia Civil.  

Vou estender um pouquinho o tempo 
aqui. Saiu, recentemente, também, em A 
Gazeta, se eu não me engano, nesta semana, o 
secretário de Segurança Pública do Espírito 
Santo mencionando - a matéria saiu 
razoavelmente confusa a meu ver - que nos 
concursos previstos para 2020 vai haver uma 
ampliação de vagas. Pode até acontecer isso, 
deputado Danilo, mas a gente quer a ampliação 
de vagas do concurso de 2019, do concurso que 
está aberto, porque tem uma fila de gente. Se 
todos forem nomeados, ainda não preenche o 
deficit da Segurança Pública. Assim é na Polícia 
Militar e assim é no Corpo de Bombeiros. Estou 
errado, deputado Capitão Assumção?  
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Coberto de razão! 

O SR. GILSON GOMES FILHO - Obrigado! 
Precisamos desta Casa de Leis, 

precisamos do governador do Espírito Santo, 
precisamos dos vereadores.  

Laranja da Terra não tem delegacia. Foi 
feito um postinho lá, dentro da rodoviária. Não 
chegou nenhum profissional ainda lá. Estamos 
na expectativa de que com esse concurso 
chegue um. Precisamos! Somos parceiros. O 
delegado-geral, doutor Arruda, quer e vai fazer, 
sem dúvida nenhuma, uma gestão histórica 
como delegado-geral do Espírito Santo. 
 

O SR. WILTON MINARINI - Vereador, 
você me dá um aparte rapidinho? Vou pedir 
permissão à Mesa também. 
 

O SR. GILSON GOMES FILHO - Com 
certeza. 
 

O SR. WILTON MINARINI - Nós temos 
um caso desses lá em Baixo Guandu, que é o 
maior absurdo de todos os tempos. A prefeitura 
doou um terreno para o Estado. O Estado, de 
forma irregular, construiu na área do Dnit e 
estão querendo derrubar a delegacia de dois 
milhões de reais. Que país a gente vive, cara?  

O deputado Danilo, na sessão passada 
que teve semana passada aqui, já falou sobre o 
assunto. Amanhã, nós estamos indo ao Dnit 
conversar, às 9h. Eu preciso da ajuda dos 
deputados. Eu fico feliz com essa bancada, que 
é militar e civil. 

Queridos, derrubar uma delegacia? Se 
me contassem do passado, eu ria. Estamos no 
século XXI! Isso é uma vergonha, um tapa na 
cara da gente. 
J á há o descaso do efetivo ser pequeno, e 
aqui não quero culpar ninguém, porque isso 
vem se arrastando de anos e anos. E agora 
derrubar? Não derruba mesmo! Vai ter que 
derrubar com a gente junto.  
 

O SR. GILSON GOMES FILHO - 
Finalizando, outra coisa que também me 
incomoda bastante. Eu até gostaria que, se os 
vereadores vivenciarem esse problema, 
pudessem mencionar aqui comigo. É o seguinte, 
deputado e presidente Danilo Bahiense: o setor 
de identificação da Polícia Civil nos municípios é 
muito ruim. Em Laranja da Terra, a pessoa, às 
vezes, morre e não chega identidade lá.  
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Então, agora, o deputado presidente 
aqui da Assembleia, Erick Musso, criou o posto 
de identificação. Muito legal! Só que nós 
precisamos de um sistema integrado, Wilton, 
em que as pessoas possam conseguir, de fato, 
ter mais celeridade na identificação. A 
tecnologia está aí para isso, não é só para 
substituir o trabalho do ser humano, não! Então, 
a gente precisa disso, sabe, Capitão Assumção? 
Porque chega, às vezes, um Faça Fácil, esses 
programas, eu não sei como se chamam, que 
chegam aos municípios: faz a identidade das 
pessoas; vai para Cariacica; vai para não sei 
onde; some essa identidade, que ninguém acha; 
roda o Espírito Santo inteiro e, lá de Laranja da 
Terra, vai para Marechal, de Marechal vai para 
não sei aonde. Sabe, é um sofrimento muito 
grande para as pessoas, principalmente as do 
interior. Na Grande Vitória, a gente já vê 
dificuldades de fato, mas, no interior, muito 
mais. 

Então, eu queria levantar essas pautas e 
dizer que sou contra qualquer reentrada de 
aposentados para assumir qualquer função, seja 
administrativa ou de apuração, de qualquer 
natureza. Sou radicalmente contra isso, é minha 
opinião, respeito quem pensa o contrário. 
Agora, queria pedir ao deputado Freitas, ao 
deputado Pazolini, ao deputado Danilo 
Bahiense, e ao deputado Capitão Assumção, que 
são os quatro que estão aqui e que já estão 
levantando essa bandeira, queria pedir e ouvir 
de V. Ex.as que os senhores vão lutar, assim 
como já estão lutando, pela ampliação do 
efetivo da Polícia Civil, Militar e Bombeiros do 
Espírito Santo, notadamente com a nomeação 
de todos os aprovados no concurso público. 

Muito obrigado. (Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - (PSL) - Gilson, muito obrigado pelas 
suas palavras. 

Só a título de esclarecimento, com 
relação às delegacias, realmente, por falta de 
efetivo, a situação está muito complicada. O seu 
pai, a sua mãe, os meus amigos que residem 
aqui no município de Serra, você vê: a delegacia 
de Serra-Sede está fechada; Novo Horizonte 
está fechada; André Carloni está fechada; 
Vitória, Centro de Vitória, fechada; São Pedro, 
fechada; delegacia de Jucutuquara está fechada, 

está  funcionando o plantão; delegacia de 
Eucalipto, fechada, funcionando o plantão; São 
Torquato, fechada; Vila Velha, fechada; plantão 
de Cariacica foi transferido para Vila Velha, para 
Cobilândia. 

Então, a situação, realmente, é 
complicada, mas nós esperamos que o Governo 
agora intensifique esses concursos. A Comissão 
de Segurança já fez as indicações para que seja 
aproveitado o número maior possível com 
relação ao concurso já realizado. Nós temos que 
fazer justiça aqui. A Polícia Civil poderia estar 
muito pior se não fosse a gestão anterior do 
governador Renato Casagrande, que nomeou 
mais de mil policiais do concurso de 93. 
Infelizmente, muitos deles já entraram numa 
idade muito aproximada aos setenta e alguns 
não chegaram a ser nomeados, porque já 
tinham completado setenta anos.  

Com relação aos postos de identificação, 
eu assumi a Superintendência em 2015. A 
Polícia Técnico-Científica, tínhamos em torno de 
vinte mil processos de carteiras de identidade 
paralisadas. Levava-se de sete a nove meses 

para entregar uma carteira de identidade no 
interior do Estado. Nós colocamos em dia 
aquele setor. Tivemos casos aqui no interior 
das pessoas quererem agredir funcionário da 

Prefeitura, porque a carteira demorava muito 
e eles achavam que o problema era o 
funcionário da Prefeitura. 

Os postos de identificação estão 
distribuídos em mais ou menos sessenta e oito 
a setenta municípios, mas nós só temos 
servidores em nove porque, em 1990, a Polícia 
Técnico-Científica, no Departamento de 
Identificação, tinha trezentos e dezesseis 
peritos para atender uma população de dois 
milhões e seiscentos mil habitantes, fazendo 
carteira de identidade, perícias 
necropapiloscópicas. Não são poucas, são 
mais ou menos três mil e seiscentos a três mil 
e setecentos corpos que entram no DML ou 
no SML por ano, para que sejam feitas as 
perícias necropapiloscópicas, além de atender 
todos os locais de crime.  

Então, tinha trezentos e dezesseis 
peritos para dois milhões e seiscentos mil. 
Hoje a população está em torno de quatro 
milhões. Nós deveríamos ter quatrocentos e 

Identificador: 340035003000320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 07 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 77 

oitenta peritos. Nós temos apenas oitenta. 
Apenas oitenta!  Então, esse que é o grave 
problema que nós estamos enfrentando.  

Pois não, Gilson.  
 
O SR. GILSON GOMES FILHO - 

Aproveitando também, isso que o senhor falou, 
reconheço também o seu esforço, o seu 
trabalho nessa questão de identificação, mas é 
um problema que a gente reconhece, igual o 
senhor falou, dessa questão do número, mas 
outra coisa, a Delegacia de Defraudações, que 
foi a última delegacia por que meu pai passou, 
em 2012, o quantitativo de policiais entre 
delegados, investigadores e escrivães, deputado 
Pazolini, era menor do que quando ela foi 
prevista em 1990. Ou seja, em 2012, vinte e dois 
anos depois, ela tinha menos delegados, 
escrivães e investigadores, do que na previsão 
de 1990. E vai de acordo com o que o senhor 
está falando, nós tínhamos uma população, nos 
anos 90, de em torno dois milhões e alguma 
coisa e hoje já beira quatro milhões. E você está 
vendo um retrocesso no sentido do número de 
policiais, apesar de que o nosso governador 
Renato Casagrande já demonstrou que ele tem 
a pauta da Segurança Pública e de fato já 
honrou a Polícia Civil com as suas ações, com 
certeza.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - (PSL) - Com certeza. E você vê, já 
falamos aqui no início da reunião, um efetivo 
que deveria ter, no QO de 1990, três mil, 
oitocentos e cinquenta homens, só temos dois 
mil e cinquenta. Um deficit de mil e oitocentos 
homens.  

Mas, se Deus quiser, nós estaremos aí 
cobrando, insistindo com o Governo, para que 
contrate mais servidores. Mas quando o descaso 
ocorre por muitos anos, Gilson... Na Polícia 
Técnica, quando eu cheguei lá na primeira vez, 
em 2009, o perito papiloscópico na época mais 
novinho que tinha lá, que hoje é perito oficial 
criminal, tinha dezenove anos. Dezenove anos 
de serviço! Ou seja, há dezenove anos que não 
se fazia concurso público, em 2009. 

 Então, realmente, é lamentável, mas a 
comissão está aqui do lado da população 
capixaba cobrando intensamente. Eu passo a 
palavra, agora, ao nosso presidente da Câmara 
de Cachoeiro do Itapemirim, Alexon Cipriano. 

O SR. FREITAS - (PSB) - Pela ordem, 
Danilo!  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - (PSL) - Pois não, Freitas. 

 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Eu também quero 
participar, a título de informação para o 
deputado Gilson Gomes.  

O Gilson falou, no seu pronunciamento, 
de desmonte da Polícia. O desmonte da Polícia 
aconteceu a partir de 2017, Gilson Gomes, e era 
importante que o Estado fizesse naquele 
momento, dentro do império do medo, o Estado 
tivesse a coragem de marcar presença e não 
deixar acontecer o desmonte, não deixar 
acontecer o achincalho que aconteceu com as 
Polícias do estado do Espírito Santo e fez com 
que aumentasse muito os índices de violência 
no estado a partir de 2017. 
 O desmonte aconteceu em 15, 16, 17, 
18, quando não teve, sequer, um curso de 
formação, um concurso de formação. O estado 
tinha ficado, ao final de 2014, com regularidade 
na Polícia Militar e na Polícia Civil.  

E vou dizer, a Serra foi o primeiro 
município, o município mais violento, daquele 
momento, do estado do Espírito Santo, e o 
efetivo preconizado eram setecentos homens e 
Serra ficou com setecentos homens da PM. 
Portanto, efetivo regular. Dez mil homens era o 
efetivo regular da Polícia no estado do Espírito 
Santo e o estado do Espírito Santo ficou com dez 
mil homens.  

Foram inúmeros concursos desde 94, 
que não era colocado para dentro, que estava 
judicializado, que o Governo Renato Casagrande 
colocou para dentro. Portanto, não há 
desmonte. 

Agora, no momento, colocar no concurso 
de 2019 o volume de PM que você sugere, o 
Governo tem que ter responsabilidade com a 
gestão fiscal e a gestão fiscal não dá condição ao 
Governo de colocar todo o efetivo que precisa 
num único concurso. 

Então, o que eu disse aqui: nos próximos 
anos, novamente, o Renato veio para colocar o 
efetivo em dia, da Polícia Militar, da Polícia Civil 
e da Polícia Técnica, como um todo. 

É a resposta que tenho. E agradeço 
muito bem ao nosso presidente Danilo, que tem 
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muito mais propriedade para falar disso do que 
eu mesmo. Parabéns pelo seu pronunciamento! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, deputado! 
Passo a palavra agora para o nosso 

vereador Alexon Cipriano. 
 
O SR. ALEXON SOARES CIPRIANO - 

Quero saudar aqui, rapidamente, a Mesa, na 
pessoa dos deputados: presidente da comissão - 
deputado Danilo Bahiense -, deputado Pazolini, 
Capitão Assumção e também deputado Freitas.  

Saudar os nossos colegas vereadores e 
vereadoras na pessoa do Wilton Minarini, nosso 
presidente da Ascamves, e agradecer por essa 
oportunidade que a Ascamves, juntamente com 
a Comissão de Segurança da Assembleia 
Legislativa, tem dado a nós vereadores, 
representantes diretos e eleitos pela população 
do nosso estado do Espírito Santo, cada um em 
seu respectivo município, de poder debater um 
assunto que, como já foi dito aqui, é número um 
na mente e no coração de todo o povo capixaba. 
Cachoeiro e região têm sofrido com diversas 
situações que já foram apresentadas aqui.  

Vou ser bem sucinto e bem breve em 
cada um dos assuntos que temos detectado. 

O primeiro deles é o nosso DPJ de 
Cachoeiro de Itapemirim. Nossos policiais civis, 
valorosos, têm tido condições insalubres, 
desumanas para prestar o seu serviço, em uma 
área alugada pelo Governo do Estado, que não 
oferece segurança nem para os policiais, do 
ponto de vista físico do imóvel, quanto mais 
para a população, além de ficar longe do centro 
da cidade. 

Ainda no primeiro mandato do Governo 
Renato Casagrande, foi demolido o antigo DPJ 
de Cachoeiro com a promessa de que seria 
construído um novo, mas, até hoje, esse 
compromisso que foi assumido não saiu do 
papel. 

Então é uma demanda que temos 
latente, não só para os profissionais da 
segurança pública, a Polícia Civil, em especial, 
mas também a Polícia Militar, que utiliza para 
levar as apreensões e as pessoas que são 
detidas até aquele local. 

Nossa Delegacia da Mulher, graças a 
Deus, recebeu um novo espaço, em frente ao 

Fórum de Cachoeiro de Itapemirim, um trabalho 
ainda no Governo passado, do então 
governador Paulo Hartung, mas ainda falta o 
que chamamos - e que existe aqui na Grande 
Vitória - de Sala Lilás. É onde as mulheres, 
adolescentes e jovens que sofreram algum 
abuso, alguma violência, juntamente com um 
tratamento psicológico, um acompanhamento 
psicopedagogo, quando é em relação a criança, 
podem estar fazendo, de forma mais aberta, 
clara, as suas denúncias e podem estar 
extraindo, de fato, o que ocorreu. Cachoeiro 
ainda não conta com esse espaço. 
 Solicitamos, através do deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini, em uma proposta, 
que fosse apresentada a esta comissão e ao 
Governo do Estado que Cachoeiro tivesse, para 
abranger todo o Sul do estado, a primeira 
Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, visto que Cachoeiro é polo do Sul 
do Estado e o estado do Espírito Santo só tem 
uma delegacia, que fica aqui na Grande Vitória, 
e atende a todos esses municípios aqui da 
Grande Vitória. Então, é a solicitação que nós 
fazemos, mais uma vez, à comissão.  

Foi falado aqui sobre a questão do 
Estado Presente: infelizmente, pouquíssimas 
ações nós temos visto na região de Cachoeiro de 
Itapemirim, no Sul do estado, como bem 
lembrou o colega vereador lá de Guaçuí. 
Precisamos que o Governo do Estado, de fato, 
acelere esse programa, e os leve aonde mais 
precisamos, visto que Cachoeiro tem hoje 
duzentos e nove mil habitantes, vários bolsões 
de pobreza; assim como também, em vários 
municípios do Sul, precisamos da presença mais 
forte. 

 Problema de falta de guincho e de pátio 
é um problema sério! Policial faz a blitz, multa, 
faz autuação e manda o cara embora! Porque 
não tem onde botar o carro, não tem onde 
botar a moto, não tem como guinchar. Eu vi, 
inclusive, nesta semana ainda, situação em que 
uma moto foi apreendida, foi autuada e, 
enquanto estavam assinando os papéis, passou 
um, montou na moto e roubou a moto da 
pessoa. Parece uma piada! Se não fosse trágico, 
seria cômico! 

Também o serviço de verificação de 
óbito, em que nós também temos uma grande 
dificuldade - muito bem lembrou o deputado 
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Delegado Pazolini - é uma carência muito 
grande no Sul do estado do Espírito Santo, 
especialmente em Cachoeiro do Itapemirim, 
que acaba englobando toda a Região Sul, ou boa 
parte da Região Sul. 

A reforma e modernização do nosso IML 
- precisamos que o Governo olhe melhor para 
aquele espaço público.  

O interior, aí falo o interior dos 
municípios, a roça, como a gente fala, muito 
têm sido aumentados, nos últimos anos, os 
índices de roubo às propriedades rurais. Tem 
gente levando trator que pesa, sei lá quantas 
toneladas, e ninguém acha nem a marca do 
pneu, que dirá do trator; sacas de café e tantas 
outras coisas, principalmente na Região do 
Caparaó. Nós temos ouvido, através das redes 
sociais e da imprensa local, essa mazela que tem 
também sofrido o nosso interior. 

O nosso 190. Muitas vezes, quando você 
liga, em vez de cair... E foi até uma surpresa 
para o colega de Guaçuí. Às vezes, em vez de 
cair em Cachoeiro, está caindo aqui, na Grande 
Vitória. E a falta de treinamento desses 
funcionários - só um minutinho para encerrar - 
que, muitas vezes, não conhecem as vias da 
cidade. Vou citar um exemplo para os senhores 
entenderem como é que causa confusão! Lá em 
Cachoeiro tem dois bairros: um chama Bela 
Vista e outro chama Boa Vista, só que cada um 
fica num extremo da cidade. E para a pessoa 
que recebe a ligação, você tem que ficar falando 
várias referências e, mesmo assim, a pessoa 
demora muito tempo para identificar para onde 
ele tem que mandar uma viatura, para onde ele 
tem que mandar o trabalho do policial. 

 Então, esse 190 aí precisa ser, de fato, 
dentro do município. Quem está lá atuando tem 
que conhecer muito bem e muito bem treinado, 
mapeado, para que a população tenha uma 
resposta rápida das suas chamadas e nos seus 
atendimentos. 

Para encerrar mesmo, nós estamos 
trabalhando lá no município de Cachoeiro 
juntamente com a administração municipal, já 
aprovada pela Câmara, uma parceria público-
privada na área de iluminação pública, que 
como foi dito aqui pelos deputados, é um 
gargalo que a maior parte dos municípios tem, 
na questão da Segurança Pública. Então, em 
Cachoeiro, se Deus quiser, em breve, estaremos 

lá instalando cerca de seis mil pontos, um terço 
da iluminação da cidade, com lâmpadas de LED, 
melhorando ainda mais a economicidade, assim 
como a funcionalidade da nossa iluminação 
pública. 

 Muito obrigado e parabéns à comissão, 
parabéns à Ascamves e a todos colegas 
vereadores e vereadoras, por essa iniciativa. 
(Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado,  vereador 
Alexon.  

Como nós falamos anteriormente, já 
fizemos indicação ao Governo do Estado para 
que médicos da Sesa atuem lá em Cachoeiro de 
Itapemirim para minimizar o problema, diminuir 
a distância do Sul do estado, de onde esses 
corpos todos vêm para Vitória, para o SVO aqui, 
que não recebe poucos corpos. No ano passado 
foi superior a três mil e quinhentas pessoas e a 
gente sabe que isso é com custo da família, que 
é um complicador. 

Mas no Protocolo de Intenções de hoje, 
que vai ser assinado aqui, ao final desta reunião, 
também está inserido aqui, que através de 
convênio, poderão ser feitos esses exames de 
morte natural, pelos municípios. 

 
O SR. ALEXON SOARES CIPRIANO - 

Muito obrigado. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
Desculpa! Só antes de concluir, aproveitar a fala 
do vereador Alexon Cipriano, presidente da 
Câmara de Cachoeiro. A partir da iniciativa da 
Comissão, estivemos lá mais de uma vez, a 
convite também do presidente, e conseguimos, 
junto ao Governo do Estado, a liberação de mais 
de cinco milhões, acho que cinco milhões e 
quatrocentos ou trezentos, salvo engano, para a 
construção da nova delegacia regional de 
Cachoeiro. Então, esse dinheiro já foi liberado, é 
uma verba que foi descentralizada, foi entregue 
ao Iopes, à Polícia Civil. 

 Acredito que em breve... O 
procedimento licitatório, salvo engano, já teve 
início; o dinheiro já está disponível. Foi feita a 
descentralização orçamentária, ou seja, o 
dinheiro foi reservado, empenhado, já está 
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entregue. Em breve, essa obra deve estar sendo 
iniciada - se não der este ano ainda, mas ano 
que vem -, da Delegacia Regional de Cachoeiro 
de Itapemirim. Uma iniciativa que tivemos na 
Comissão de Segurança, a partir da reunião que 
tivemos em Cachoeiro. 

Agradeço, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Muito boa a lembra de V. 
Ex.ª, doutor Lorenzo. Inclusive, é bom registrar 
também que, através de uma demanda desta 
Comissão, foram disponibilizados quase seis 
milhões para a construção da delegacia de 
Aracruz, cujo terreno foi conseguido por V. Ex.ª, 
por ocasião em que era delegado daquela 
região. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Deputado Danilo, 
quero endossar a fala de V. Ex.ª e do Delegado 
Lorenzo Pazolini, e responder para o Alexson 
que está muito próximo de a gente diminuir 
toda essa agonia que a gente vem sofrendo com 
o descaso, com os desgovernos, que não dão 
sequência a programas importantes, Alexson, 
que foram colocados de pé por um governador 
que fazia o Governo. Por exemplo, um 
instrumento importante para a segurança, que é 
a telefonia móvel rural, r que não vi sendo 
citado aqui. Um programa que colocava a 
telefonia móvel rural em todos os distritos do 
nosso Estado foi descontinuado. E, depois, a 
gente tem uma dificuldade grande de retomá-lo. 

 Então, a delegacia de Cachoeiro está aí 
com o recurso sugerido por esta comissão, que, 
repito, está fazendo um belíssimo trabalho. 
Uma Comissão de Segurança composta de 
policiais, aqui na Assembleia Legislativa, que 
vêm fazendo um belíssimo trabalho e sugerindo. 
E as boas sugestões, que cabem ao Governo, 
que cabem dentro da gestão fiscal nota A, são 
colocadas em prática. 

 É preciso que se compreenda que 
estamos no primeiro ano do Governo e que a 
gestão fiscal, além de responsabilidade fiscal, 
observa a inflação do ano passado. Então o 
Governo não pode aumentar o custeio deste 
ano além da inflação do ano passado. É 
complicado para o Governo fazer a gestão fiscal 
nota A que tem no primeiro ano do Governo.  

Mas tenham a certeza de que ao item 
segurança, que é um item de grande clamor 

social e só perde para a saúde, o Governo está 
dando foco e importância prioritária. 

Tenha certeza de que nos próximos anos 
vamos colher frutos do que se está plantando 
agora no Governo do Estado do Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, deputado 
Freitas. 

Passo a palavra agora ao vereador 
Klysmamm Marcelino, presidente da Câmara de 
Sooretama e diretor da microrregião. Este é de 
Sooretama. Este é legítimo, não é Gilson? 

 
O SR. KLYSMAMM MARCELINO - Boa 

tarde a todos! 
Os dados que a gente tem para passar 

aqui sobre segurança pública, infelizmente não 
é dos melhores. 

Vou falar da minha cidade, mas 
representando todo o Norte do Estado, que vem 
sendo esquecido pelo Governo do Estado e por 
todos nós na questão da segurança pública. 

Vou falar os dados do meu município, 
que tenho vergonha de falar, infelizmente, 
porque são assustadores. E não é uma onda que 
acontece, isso é permanente em nosso 
município e vem assolando o nosso município 
há muito tempo: assaltos a comércio acontecem 
todos os dias. Em nosso município todos os dias 
são assaltados comércios, são assaltados 
agricultores... E um dado levantado agora, este 
mês, só este ano de 2019 já teve trinta e oito 
assaltos a ônibus. Nossa cidade tem muito 
contato com a cidade vizinha de Linhares, onde 
as pessoas vão trabalhar. E na sua ida ao 
trabalho e na sua volta do trabalho e de outras 
atividades no município vizinho são assaltadas. E 
só neste mês de outubro, tivemos dezoito 
assaltos a ônibus em nosso município.  

O nosso município conta hoje... Tem dia 
que tem dois policiais militares, tem dia que tem 
três, tem dia que tem quatro. Quando os 
policiais militares vão às ruas atender a 
população, às ocorrências, têm que fechar as 
delegacias porque não têm como atender à 
delegacia e à ocorrência. O nosso município está 
hoje também sem delegado e com efetivo de 
dois ou três policiais civis. 

Peço aos senhores deputados, 
encarecidamente, que cobrem junto ao 
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Governo do Estado o aumento desse efetivo. 
Mesmo assim, sabendo que a gente fazendo 
hoje esse concurso para PM, no final do 
mandato de Casagrande vamos colocar esse 
efetivo nas ruas para normalizar a segurança 
pública. 

Vamos falar que o nosso município, 
pequeno - o prefeito está aqui e sabe da nossa 
arrecadação -, no mundo perfeito teria que ter 
uma Guarda Municipal. Mas, infelizmente, a 
gente também tem que planejar. Mas estamos 
em momento de ação. Se a gente parar de 
entrar em ação e for planejar, a gente não 
consegue fazer os dois, porque, se a gente 
montar hoje uma guarda em nosso município, a 
gente vai deixar de investir na família, que é 
investir no Cras, nas escolas, nos posto de 
saúde... Vamos parar tudo para fazer uma 
Segurança Pública, que, hoje, o Governo do 
Estado tem mais capacidade de atender a gente.  

Então, peço, encarecidamente, aos 
deputados, que olhem pela gente, para 
aumentar esse efetivo em Sooretama e no 
Norte do estado, que estão jogados, 
infelizmente, às traças. 

Muito obrigado!  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado pelas suas 
palavras. 

Já aproveito para informá-lo que, hoje à 
noite, teremos aqui, às 19h, a Frente 
Parlamentar de Roubo a Coletivos. Todos estão 
convidados.  

Passo a palavra ao doutor Jeremias 
Santos, representando o delegado-geral da 
Polícia Civil. (Pausa) 

Doutor Jeremias , se quiser, pode usar a 
tribuna. (Pausa)  

Pode, sim. Pode falar à vontade. 

 
O SR. JEREMIAS SANTOS - Boa tarde, 

presidente, deputado Danilo Bahiense, em 
nome de quem cumprimento toda a comissão. 

Agradeço a oportunidade, e não poderia 
deixar de me referir também ao Capitão 
Assumção - a recíproca é verdadeira - pelo 
nosso tempo na Segurança Pública. Já estamos 
há vinte e seis anos na atividade. Antes de ser 
delegado, fui sargento da Polícia Militar 
também, com muita honra. 

Gostaria de saudar todos: o deputado 
Freitas; os componentes da Mesa; as 
associações; a nossa presidente do Sindicato dos 
Delegados; o prefeito, aqui presente; todos os 
vereadores que me antecederam. E dizer da 
satisfação e da importância de estar presente 
hoje, nesta audiência. 

É um tema, presidente, que sempre 
acompanhei. E gosto de trabalhar com esse 
tema sobre integração. 

Em nome de nosso delegado-geral, 
doutor Arruda, citado aqui também pelo nosso 
vereador Gilson Gomes Filho... Eu estava 
fazendo a gestão da Polícia Civil e estou tendo a 
oportunidade de estar como assessor de 
gabinete, na função de assessor técnico e 
também na questão de planejamento, projetos 
e modernização da gestão. Nessa função, o mais 
importante é ouvir e tentar melhorar a gestão 
da Polícia Civil por meio de tecnologias, de 
metodologias, de procedimentos e de 
inovações, mas nada disso será possível antes 
da recomposição do efetivo, que já foi muito 
bem defendido aqui. E o deputado Freitas já 
falou que está em andamento, está em trâmite. 

Então, deputado, a minha intenção não 
é aqui citar ou tentar explicar ponto a ponto 
somente as demandas trazidas pela Polícia 
Civil, mas tenho certeza de que o próximo 
passo desta comissão é fazer chegar, por meio 
de ata, ao nosso delegado-geral, os tópicos 
aqui citados. 

Com certeza, na medida da gestão, no 
que depender da Polícia Civil, estaremos 
levando também ao delegado-geral. E vários 
outros resultados e várias outras ações 
dependem, realmente, de trabalho conjunto. 

E o mais importante aqui, nesta 
Assembleia, nesta data: já foi citada a 
Constituição; foi citado o art. 8º; foi citada a 
lei 13.022, que trata da regulamentação sobre 
as guardas municipais. 

Senhor deputado e senhores 
presentes, listei aqui vinte e cinco itens que o 
nosso presidente falou no início, enquanto 
indicações que já foram repetidas aqui. 
Passamos da iluminação pública, pela limpeza, 
passando pelos convênios, pela parceria, pelo 
videomonitoramento. Então, não cabe aqui 
repetir todos.  
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E eu gostaria também de destacar a Lei 
n.º 13.675, que foi a lei de 2018 que trata do 
Susp, que é a lei do Sistema Único de Segurança 
Pública. E, mais que nunca, o papel dos 
municípios entra aqui em maior relevância, 
maior destaque, falando de conselhos, falando 
de integração, falando de trabalho coordenado. 
E aí eu vou apenas citar alguns verbos do art. 
1.º, que destaca, senhores, a atuação conjunta, 
coordenada, sistêmica e integrada das ações de 
Segurança Pública.  

Eu tenho certeza de que iniciativas como 
esta, desta comissão, trazendo o município para 
próximo, cada vez mais o trabalho pode ser feito 
para buscar o melhor resultado a quem mais 
precisa, que é o cidadão, a população capixaba. 
E todos nós, estejamos na função de cidadão, 
que todos nós somos, independente da função 
pública que ocupamos, a segurança pública é 
prioridade para todos nós. 

Gostaria de encerrar, presidente, 
parabenizando e dizendo que a Polícia Civil 
estará sempre à disposição para debates deste 
nível e, para qualquer explicação que se fizer 
necessária, estaremos à disposição. 

Agradeço a presença de todos. Muito 
obrigado, presidente. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, 
doutor Jeremias. Nós temos muito carinho e 
apreço por V. Ex.ª. Trabalhamos juntos durante 
um bom tempo. Aposentei-me agora, dia 31 de 
janeiro, quarenta e oito anos de serviço, e com 
muito prazer de ter passado trinta e três anos 
na Polícia Civil de nosso estado. Leve o nosso 
abraço aqui para o nosso delegado-geral, doutor 
Arruda. 

Eu gostaria de passar a palavra, agora, ao 
tenente-coronel Arantes, representando aqui o 
comandante-geral da Polícia Militar, coronel 
Leonardo Barreto. 

 
O SR. ARANTES - Boa tarde a todos. 
Inicialmente, gostaria de cumprimentar o 

presidente da comissão, o Delegado Danilo 
Bahiense; o deputado e amigo Capitão 
Assumção, contemporâneo de Academia e 
colega de Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; 
o deputado Delegado Lorenzo Pazolini; o 
deputado Freitas; o representante doutor 

Jeremias, representando o chefe da Polícia Civil 
do Estado do Espírito Santo; a vereadora 
Gleyciaria, da qual eu estendo meus 
cumprimentos aos demais vereadores; ao 
prefeito Alessandro, de Sooretama, no qual 
também estendo os meus cumprimentos às 
demais autoridades do Executivo Municipal. 

Vim representando o comandante-geral 
da Polícia Militar, ele está em outra agenda. 
Estou assessor militar da Assembleia Legislativa 
e por vezes faço esse papel de representação 
em algumas demandas que surgem aqui na 
Casa. 

O que eu posso dizer, presidente, é 
realmente um trabalho inédito o que eu vejo 
nos meus vinte e seis anos e meio de polícia, o 
trabalho que essa comissão vem 
desempenhando, todo o seu empenho, seu 
engajamento, inclusive de in loco fazer esse 
trabalho de ouvir os representantes mais 
próximos da sociedade, que são os senhores 
vereadores, a fundamental importância que os 
senhores têm nesse papel de Segurança Pública. 
Até porque o art. 144 da Constituição Federal é 
muito claro. Ela é um dever do Estado, mas não 
fala esse Estado sendo somente Governo 
federal, estadual e municipal, e um direito e 
obrigação de todos. É justamente aí que todos 
nós, como sociedade civil, como representantes 
dessa sociedade, temos essa obrigação de estar 
participando desse processo na segurança 
pública, que é uma coisa tão complexa. Desde 
que o mundo é mundo, o crime é um fato social.   

Então, mas de forma bem resumida, eu 
vi que foram vários oradores, há vinte e seis 
anos e meio que eu vejo problema de efetivo na 
instituição. São vinte e seis anos e meio que, 
quando eu cheguei tenente, em Nova Venécia, 
já trabalhei em Cachoeiro, diversas unidades da 
corporação, inclusive nas diretorias também, eu 
vejo que esse problema de efetivo é um 
problema crônico. Nunca foi solucionado. Já 
estou na polícia há vinte e seis anos e meio. 
Mas, ao mesmo tempo, também a gente não 
pode deixar as coisas desandarem. Acho que o 
caminho é esse, reunir todos os representantes 
da sociedade e trabalhar justamente com o que 
a gente tem disponível. É otimizar o efetivo da 
Polícia Civil, otimizar o efetivo da Polícia Militar. 
Salvo engano, nas últimas eleições em que 
trabalhei, a Polícia Militar hoje é o único braço 
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do Estado que está nos setenta e oito 
municípios. Não sei se isso mudou, Capitão 
Assumção. 
 O que sempre vi também é a dificuldade 
da Polícia Civil, em razão, justamente, do 
efetivo, de estar presente. A autoridade policial 
tendo essa dificuldade e, às vezes, ter que cobrir 
dois o três municípios. 
 Mas, além disso tudo, com relação à 
questão da segurança pública, tem outro fator 
que me preocupa muito. Como profissional de 
segurança que trabalhou muito tempo nas ruas, 
exerci atividade de supervisor operacional, 
comandante de companhia, ouvindo muitos dos 
senhores - na época, trabalhei como 
comandante de companhia em Vila Velha, 
Cariacica, Flexal - mas a minha preocupação é só 
uma, é com relação à nossa legislação penal e 
de execução penal. 
 A Polícia Militar trabalha 24/7. O que 
significa? Vinte e quatro horas, sete dias por 
semana. Ela prende vinte e quatro horas, ela 
não para. Só que a preocupação, justamente, é 
ver casos, por exemplo, de um preso que já foi 
preso dezesseis vezes. 
 Então isso realmente é uma coisa que a 
gente tem que começar a rever. Nós, como 
sociedade civil, os senhores como 
representantes, que têm acesso aos nossos 
deputados estaduais e federais, termos que 
cobrar também dos nossos deputados 
congressistas as mudanças pertinentes na 
legislação penal, processual penal e de execução 
penal. E confesso que tenho uma preocupação 
muito grande com relação a julgamento da 
prisão em segunda instância, que está em voga, 
que ainda não acabou. É uma preocupação que 
nós temos. 
 Mas, presidente, o que posso dizer é 
agradecer. Em nome do comandante-geral, a 
Polícia Militar está à disposição, seja através dos 
seus tenentes comandantes de pelotão, 
capitães comandantes de companhia, coronéis 
comandantes de batalhão, estaremos sempre à 
disposição, vinte e quatro horas. Agradecer a 
oportunidade e colocar à disposição. 
 Muito obrigado! Boa tarde a todos! 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Boa tarde, tenente-coronel 
Arantes! Muito obrigado pelas suas palavras! 

Gostaria de agradecer a presença de 
todos os vereadores, um número considerável 
de vereadores aqui do estado do Espírito Santo. 
Sabemos que hoje é dia de sessão em muitos 
municípios e muitos tiveram que se ausentar, 
razão pela qual vou solicitar à nossa 
cerimonialista que leia o protocolo de intenções 
que será celebrado neste ato e, posteriormente, 
passaremos a palavra ao prefeito de Sooretama, 
que está inscrito para falar. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

PROTOCOLO DE 
INTENÇÕES QUE 
ENTRE SI 
CELEBRAM A 
COMISSÃO DE 
SEGURANÇA E 
COMBATE AO 
CRIME 
ORGANIZADO DA 
ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO E 
A ASSOCIAÇÃO 
DAS CÂMARAS 
MUNICIPAIS E DOS 
VEREADORES DO 
ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO - 
ASCAMVES, NA 
FORMA ABAIXO 

 
A COMISSÃO DE SEGURANÇA E 
COMBATE AO CRIME 
ORGANIZADO, órgão da 
Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, com Sede na 
Assembléia Legislativa, sito à Av. 
Américo Buaiz, 205 — Enseada do 
Suá, Vitória - ES, 29050-950, 
neste ato representada pelo seu 
Presidente, Deputado Estadual 
Delegado Danilo Bahiense, 
inscrito no CPF sob o n° 
364.205.497-87, RG n° 284102 ES, 
e a ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS 
MUNICIPAIS E DOS VEREADORES 
DO ESTADO DO ESTADO DO 
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ESPÍRITO SANTO - ASCAMVES, 
pessoa jurídica de direito privado, 
com Sede na Assembléia 
Legislativa, sito à Av. Américo 
Buaiz, 205 — sala 903 — 9° 
Andar, Enseada do Suá, Vitória -
ES, 29050-950, neste ato 
representada pelo seu Diretor 
Presidente, Vereador Wilton 
Minarini de Souza Filho, inscrito 
no CPF sob o n° 020.179.637-63, 
RG N° 1084884-SPTC-ES, 
residente na Rua Dona Araci, N° 
13, Bairro São José, Município de 
Baixo Guandu/ES, resolvem 
celebrar o presente Protocolo de 
Intenções, que se regerá pelas 
cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO 
OBJETO  
O presente Instrumento tem por 
objetivo a mútua cooperação 
institucional entre os partícipes 
com vistas à proposição de 
medidas concretas de caráter 
preventivo na área de segurança 
pública, contribuindo para a 
redução da criminalidade a níveis 
aceitáveis e, consequentemente, 
para o aumento da sensação de 
segurança da população espírito-
santense. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA 
VIGÊNCIA 
O presente Instrumento vigorará 
por prazo indeterminado, a 
contar de sua assinatura. 
Parágrafo Único 
Qualquer alteração e/ou 
prorrogação proposta, inerente 
ao objeto tratado no presente 
Instrumento, deverá ser 
formalizada através de Termo 
Aditivo, estando os partícipes de 
pleno acordo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS 
COMPROMISSOS 
Caberá aos partícipes, no âmbito 
de suas competências 

constitucionais, convergir todos 
os esforços na adoção das 
medidas necessárias à 
consecução do objeto do presente 
Instrumento, especialmente: 
I - Indicação ao Governo 
Municipal para a criação de 01 
(um) Gabinete de Gestão 
Integrada Municipal - GGIM e de 
01 (um) Conselho Municipal de 
Segurança - COMSEG. 
II - Indicação ao Governo 
Municipal para a melhoria da 
iluminação pública; 
III - Indicação ao Governo 
Municipal para a limpeza de 
terrenos baldios; 
IV - Indicação aos Governos 
Estadual e Municipal para a 
criação do cerco inteligente; 
V - Indicação ao Governo 
Municipal para cessão de 
terrenos visando à criação de 
pátios de veículos apreendidos; 
VI - Indicação ao Governo 
Municipal para criação de 
Guardas Municipais e Guardas 
Municipais armadas;  
VII - Indicação ao Governo 
Municipal solicitando a poda de 
árvores; 
VIII - Indicação ao Governo 
Municipal solicitando rigor na 
fiscalização de espaços de lazer, 
como danceterias, bailes, boates, 
bares, hotéis e motéis, além de 
ferros velhos, prostíbulos, entre 
outros. 
IX - Indicação ao Governo 
Municipal solicitando maior rigor 
na concessão de licenças (alvarás) 
de funcionamento de 
estabelecimentos como os citados 
no inciso anterior; 
X - Indicação ao Governo 
Municipal visando à criação de 
ações integradas entre os órgãos 
com poder de fiscalização da 
Prefeitura e os órgãos estaduais 
de segurança pública estadual 
(PC, PM e CBOM); 
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XI - Indicação ao Governo 
Municipal visando o 
fortalecimento do comércio, 
mediante a criação de 
“calçadões”; 
XII - Elaboração de projeto de lei 
para a criação de vagas em 
cemitérios para indigentes; 
XIII - Indicação ao Governo 
Municipal para a criação do 
Serviço de Verificação de Óbito 
municipal - SVO. 
XIV - Indicação ao Governo 
Municipal para elaboração de 
convénio entre Prefeitura e 
Estado, visando à cessão de 
servidores e/ou estagiário para 
prestação de serviço junto às 
Polícia Civil e Militar; 
XV - Elaboração de projeto de lei 
visando a criação de projetos 
destinados à reinserção social do 
egresso do sistema penal; 
XVI - Indicação aos Governos 
Estadual e Municipal para a 
criação de um rigoroso controle 
de acesso às escolas públicas, por 
meio de portões, catracas ou 
qualquer outro, bem como para o 
aproveitando do espaço das 
escolas para execução de projetos 
de inclusão social e 
relacionamento comunitário; 
XVII - Indicação ao Governo 
Municipal para a elaboração de 
um convénio entre Município e 
estado para a contratação de 
servidores aposentados 
/reformados da PCES, PMES e 
BMES, para que atuem na 
atividade meio “administrativa”, 
nas respectivas unidades; 

XVIII - Indicação ao Governo 
Municipal para criação de 
Central de Monitoramento; 
XIX - Indicação ao Governo 
Municipal para criação de 
projetos Sociais de Inclusão, como 
de Música e Esportes Diversos; 

XX - Indicação ao Governo 
Municipal para reequipar Postos 

de Identificação e Criar Postos de 
Identificação onde não houver, 
podendo funcionar no mesmo 
espaço local para emissão de 
CTPS e Alistamento Militar; 
XXI - Indicação ao Governo 
Municipal para a elaboração de 
convénio para a adesão de 
médicos da rede municipal para 
realização de exames de 
conjunção carnal, em presos e 
vítimas de violência, onde não 
houver DML e SML, evitando 
longos deslocamentos, sob a 
nomeação de peritos não oficiais, 
“ad hoc”;  
XXII - Indicação ao Governo 
Municipal visando manutenção 
das instalações das unidades da 
Polícia Civil e Militar e Corpo de 
Bombeiro Militar, propiciando 
local digno para os servidores 
trabalhares e atenderem os 
munícipes. 
XXIII - Indicação ao Governo 
Municipal solicitando a 
padronização de calçadas, 
facilitando a acessibilidade; 
XXIV - Indicação ao Governo 
Municipal visando a 
implementação de acessibilidade 
nas repartições públicas, 
incluindo sanitários; 
XXV - Indicação ao Governo de 
Estado para regularização de 
alvarás do Corpo de Bombeiro 
Militar, em todos os órgãos 
públicos, em especial nos 
hospitais. 
 

TERCEIRA - DA DIVULGAÇÃO 
Os partícipes se obrigam a 
informar um ao outro sempre que 
houver a implementação de 
medidas decorrentes da execução 
deste Instrumento, a fim de que 
sejam eventualmente divulgadas 
em publicações, relatórios, 
propagandas, entre outros. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DOS CASOS 
OMISSOS 
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Os casos omissos no presente 
ajuste serão resolvidos de comum 
acordo entre os partícipes, 
podendo ser firmados, se 
necessário, Termo Aditivos que 
farão parte integrante deste 
Instrumento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA 
SUSPENSÃO / RESCISÃO 
O presente Instrumento poderá 
ser suspenso e/ou rescindindo a 
qualquer tempo, de comum 
acordo, por qualquer das partes, 
mediante comunicação por 
escrito, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, independente 
de notificação ou interpelação 
judicial. 
E por estarem assim justas e 
acordadas, firmam o presente 
Protocolo de Intenções em 03 
(três) vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas 
abaixo assinadas e qualificadas, 
que a tudo assistiram e do que 
dão fé. 

Vitória, 30 de outubro de 2019 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado. 

Convido, agora, o diretor, presidente da 
Ascamves, vereador Wilton Minarini de Souza; 
convido também o Juscelino dos Santos, 
superintendente executivo, que já está presente 
para assinar o nosso Protocolo de Intenções. 

 Convido também o nosso deputado 
Capitão Assumção, também como o deputado 
Lorenzo Pazolini, para assinarem como 
testemunhas. 

Convido também os demais presidentes 
das Câmaras que estiverem presentes, para que 
venham aqui. Todos os presidentes que 
puderem assinar também o documento, por 
gentileza. (Pausa) 

Assinado o nosso protocolo de 
intenções. Nós enviaremos posteriormente a 
todos os presidentes das Câmaras dos setenta e 
oito municípios as cópias já assinada. 

Eu gostaria de passar a palavra agora 
para o prefeito de Sooretama, Alessandro 
Broedel, para que faça as suas considerações.  

O SR. ALESSANDRO BROEDEL - Boa tarde 
a todos! Primeiramente, agradecer a Deus por 
esta oportunidade. Parabenizar o nosso 
deputado Danilo Bahiense por essa importante 
sessão e fazer aqui, além de tudo que já foi dito, 
três destaques.  

Um, deputados: os nossos setenta e oito 
prefeitos fazem o dever de casa nos quesitos de 
educação, saúde e infraestrutura, mas, 
infelizmente, nós não temos pernas para fazer o 
que o povo tanto clama, que é a questão da 
segurança pública.  

Do meu município a base da economia é 
a agricultura. Do nosso PIB dezessete por cento 
vêm da agricultura. Do que o homem do campo 
precisa? De simplesmente segurança. Nós, 
como município, nunca colocamos sequer um 

único litro de água tratada em uma fazenda; 
nunca fizemos um único metro de calçamento 
para os fazendeiros, para os produtores.   

O que eles clamam pelo nosso 
município? Segurança. Isso, infelizmente, o 
nosso município e todos os municípios 
capixabas não têm pernas para chegar.  

Então, deputados, eu peço 
encarecidamente. A gente já não tem onde 

recorrer na questão de Segurança. O homem 
do campo, todo dia, é assaltado, tem suas 
caminhonetes roubadas, o seu trabalho e o 
seu suor levados por pessoas que chegam lá, 
amarram as suas famílias e eles não têm a 
quem recorrer. 

Então, eu peço encarecidamente aos 
senhores: ajudem-nos na questão da 
segurança dos nossos municípios. 

Ao ver essa audiência de hoje, dá para 
a gente saber que a segurança não é só um 
problema de Sooretama, e sim de todo o 
estado. Então, se nós nos unirmos, cobramos 
do governador... Sabemos que a questão do 
efetivo não é da noite para o dia, mas tem 
ações pontuais que podem ser feitas que irão 
melhorar o dia a dia do cidadão capixaba, do 
cidadão que tanto luta pelo direito neste 
estado. 

E aqui também parabenizar os nossos 
quatro guerreiros que temos em Sooretama. 
Hoje nós temos quatro policiais por escala. 
Esses quatro homens fazem das tripas 
coração, não medem esforços para poder, 
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numa cidade com trinta mil habitantes, quatro 
policiais na escala, garantir a segurança. 

Então, ainda temos que aplaudir o 
trabalho que eles fazem porque eles colocam a 
vida deles em risco para garantir a segurança do 
nosso município. Nós temos um delegado que é 
o escrivão, é o investigador, e faz a intimação. 
Então, se ele sai para a rua, a delegacia fecha; se 
ele fica dentro da delegacia, não tem ninguém 
na rua. 

Então, esse é o clamor do município de 
Sooretama, assim como muitos municípios tem 
aqui pedindo segurança, mas a situação no 
Norte do estado não está fácil. Nós vamos ter 
que optar entre deixar de fazer aquilo que é 
direito e dever do município, que é investir em 
saúde e educação, para contratarmos guarda 
armada, porque receita a gente não tem. A 
força de vontade de fazer é grande, mas, 
infelizmente, o cobertor é curto e o frio é 
grande. 

Então, esse é nosso apelo por segurança, 
principalmente para os nossos produtores e 
para os nossos moradores da cidade de 
Sooretama e também de todo o estado do 
Espírito Santo. 

Muito obrigado. (Palmas) 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, prefeito. 

Passa a palavra, agora, a presidente do 
Sindesp, nossa colega delegada, doutora Ana 
Cecília de Almeida Mangaravite. 

Muito obrigado aos telespectadores da 
TV Assembleia pela audiência. 

 
  A SR.ª ANA CECÍLIA DE ALMEIDA 

MANGARAVITE - Boa tarde a todos. 
Gostaria de cumprimentar os presentes 

na pessoa do presidente da Comissão de 
Segurança, doutor Danilo Bahiense, colega de 
profissão. Queria parabenizar esta Casa 
Legislativa por promover esse tipo de debate, 
que é salutar para a implementação de políticas 
de segurança que realmente funcionem nos 
municípios. Parabenizar e encorajar os 
presentes, os representantes dos municípios 
que aqui estiveram presentes na tarde de hoje, 
para que permaneçam neste combate e nesta 
discussão em seus municípios. Não deixem que 
essa responsabilidade seja apenas dever do 

Estado, porque como nós temos debatidos 
durante a tarde inteira, fica muito claro que o 
Estado já não suporta, não tem condições de 
conceder aos municípios a estrutura adequada 
para implementação dessas políticas de 
segurança. Então, abraçar essa responsabilidade 
é, sim, um dever do município e também 
interesse dos munícipes. Eu acredito que 
eventos como estes acabam colaborando para 
que essas ações e iniciativas deem certo. 

Ouvi, ao longo da tarde, várias pessoas 
que fizeram uso da tribuna comentando a 
respeito da falta do efetivo policial civil e militar 
em seus municípios. Saibam que as angústias de 
vocês são as mesmas angústias dos nossos 
delegados de polícia e policial civil porque, 
naquela delegacia que está fechada, onde não 
tem um delegado de polícia, existe algum 
delegado acumulando aquela função e 
promovendo um atendimento, ainda que 
mínimo, àquele município sem delegacia, sem 
unidade policial, sem policiais. 

 Então, as angústias de vocês também 
são as nossas e também são atendidas e 
recebidas dentro do Sindicato dos Delegados de 
Polícia. E nós gostaríamos muito que em médio 
prazo nós tivéssemos esse efetivo policial 
recomposto, pelo menos aquele mínimo 
suficiente, necessário para atendimento às 
demandas do povo capixaba. 

Ocorre que eu não posso deixar de falar 
de uma situação que é bem evidente para nós, 
que recebemos as demandas desses delegados, 
que o nosso efetivo poderia ser um pouco 
melhor. O que nós notamos, nos últimos 
concursos realizados a partir de 2006, é que 
existe ainda nos quadros da Polícia Civil, em 
especial na carreira dos delegados, uma evasão 
muito grande porque, infelizmente, os salários 
pagos pela Segurança Pública capixaba ainda 
não são competitivos. 
 Hoje o cargo de delegado de polícia, a 
exemplo do que eu vou falar aqui, é o cargo que 
tem o terceiro pior salário do Brasil. Então 
muitos candidatos, devidamente preparados, 
ingressam no cargo e, após algum tempo, saem. 
 Então não adianta só falar em concurso, 
se a gente também não falar em política de 
valorização. Senão, estaremos chovendo no 
molhado, contratando, formando e vendo esses 
profissionais indo embora. 

Identificador: 340035003000320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



88 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 07 de novembro de 2019 

 Então peço também a sensibilidade dos 
municípios nesse ponto para que o Governo do 
Estado receba essa demanda de que é 
importante termos uma efetiva política de 
valorização salarial das polícias, da segurança 
pública, porque política de segurança pública se 
faz em rede e também se faz com valorização 
dos recursos humanos, dos profissionais que lá 
atuam. 
 Fiquei muito feliz em ver falas que 
parabenizam a atuação de policiais civis e 
militares em municípios de baixo efetivo. Isso 
nos deixa muito alegres e sabemos que é 
verdade, que realmente as pessoas que ali 
trabalham têm amor à profissão e gostaríamos 
muito de ver esses policiais efetivamente 
recompensados, se sentindo valorizados por 
aquilo que fazem. 
 Agradeço o espaço da fala, parabenizo 
mais uma vez a comissão, e a todos uma boa 
tarde! 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, doutora Ana 
Cecília! 
 Vou dar um aparte aqui ao nosso Capitão 
Assumção. 
 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, só para passar ao prefeito 
Alessandro uma mensagem do nosso Governo 
Bolsonaro, e também para os nossos 
vereadores, é lógico.  

Está saindo do forno a reforma do pacto 
federativo. O ministro Guedes é municipalista, 
tem o mesmo pensamento do presidente 
Bolsonaro. Então, com a reforma do pacto 
federativo, os estados e os municípios vão ter 
uma participação melhor desse tanto que se 
arrecada no Brasil. 

É um compromisso do presidente Jair 
Bolsonaro e do ministro Guedes. Dentro em 
breve, esse pacto federativo estará na Câmara 
dos Deputados para ser apreciado e, aí, vai ter, 
obviamente, o lobby dos municípios e do 
Estado, que vai ser muito importante para todos 
os prefeitos, vereadores e governadores 
também. 

Essa é a mensagem. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, Capitão 
Assumção! 

Passo a palavra agora à nossa vereadora 
de Nova Venécia, Gleyciaria Bergamim, 
coordenadora da Ascamves, representando as 
mulheres. 

 

A SR.ª GLEYCIARIA BERGAMIM - Boa 
tarde a todos! Obrigada, deputado Danilo 
Bahiense! Quero dizer que estou aqui hoje pela 
importância desta comissão, mas para valorar o 
trabalho de V. Ex.ª nesta Casa e agradecer, 
porque, toda vez que a gente entra em contato, 
é prontamente atendido esse telefone. Mas vou 
ressaltar ainda que V. Ex.ª vai continuar 
crescendo em meu conceito porque uma 
mulher compor a Mesa e não usar esse plenário 
ficaria até feio para esta comissão. 

Quero exaltar a fala da delegada doutora 
Ana, através dela saudar todas as mulheres, as 
mulheres da imprensa que estão aí, todas as 
funcionárias desta Casa e dizer o quanto é 
importante estarmos debatendo aqui hoje. 

Quero tomar a liberdade de abrir as 
portas do meu município e me propor em 
articular, não só com a equipe de segurança e 
com os vereadores, que naturalmente deveriam 
estar aqui para ouvir o que temos que ouvir, 
expor as demandas de seu município. Todos, 
dos setenta e oito municípios, deveriam estar 
aqui para mostrar interesse e a verdadeira 
funcionalidade de um vereador dentro da 
Câmara municipal. Mas infelizmente não estão. 

Proponho-me aqui articular, dentro do 
nosso município, Nova Venécia, com as igrejas 
também, porque - o delegado Lorenzo falou 
com excelência, se pronunciou - quando a gente 
fala de segurança, são vários aspectos no 
entorno da segurança. 

Não adianta falar da segurança, falar da 
dificuldade de termos os profissionais dentro da 
polícia para atuar, desse déficit de profissionais, 
se a gente não falar de um município que deixa 
espaços propícios para crescer a marginalidade. 

Fazer referência também à fala, quando 
falamos de deputados, nós precisamos mudar a 
lei sim. A lei precisa ser mais rigorosa porque os 
policiais, que entregam a sua vida todo dia a 
favor do outro, a favor da família - e, falando de 
família, quero fazer referência a meu esposo 
Marcelo e a meu filho, que está ali agoniado, 
mas filho de político, político é -, vocês 
entregam, enquanto polícia, enquanto policial, a 
vida de vocês a todo instante. 
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Quando a delegada falou de valoração, 
precisa ser valorizado sim.  
E a gente sabe que o policial não tem o seu 
valor, a sua remuneração adequada, como 
deveria ter. Quando a gente fala de polícia, a 
gente está falando de alguém que não mede 
esforços para garantir a segurança do outro, e 
isso é muito importante. 

E quando a gente fala de demandas, a 
gente fala da Delegacia 24 horas, em Nova 
Venécia; fala da Delegacia da Mulher, delegada, 
que foi colocada lá, simplesmente no papel. E 
que eu espero que este Governo através desta 
comissão coloque aquela Delegacia, de fato, 
com estrutura para funcionar.  

Nosso delegado, nosso deputado 
também citou: nós temos um deficit de pessoal, 
mas esse deficit precisa trabalhar com 
qualidade, e para que ele trabalhe com 
qualidade, ele precisa ser valorado pelas 
políticas públicas sim. 

Então, além da Delegacia 24 horas, além 
da Delegacia da Mulher, que não deve funcionar 
apenas em Nova Venécia, mas em todo o 
estado, a gente também tem outras demandas 
para o município. A Câmara Municipal de Nova 
Venécia aprovou um projeto de doação de um 
terreno para construção de uma delegacia em 
Nova Venécia, do espaço para estrutura do IML, 
para todas as demandas da segurança. O espaço 
está lá aprovado, liberado e aguardando o 
Governo do Estado se manifestar em relação à 
construção daquela estrutura. 

E quero exaltar o trabalho da polícia no 
município de Nova Venécia através delegado 
Líbero, através do nosso coronel Dal Col, que 
estão lá, dentro da comunidade do interior, 
discutindo com cada cidadão, lá no interior, com 
uma família, com dez, com vinte, e falando da 
importância da família participar, juntamente 
com ação da polícia. Porque se a gente não 
educa o nosso filho a andar nos caminhos 
certos, a gente o estará levando para um 
caminho sem volta, e estará dando mais 
trabalho ainda para quem está atuando na 
nossa segurança. 

Então, muito obrigada pela 
oportunidade, obrigada por abrir espaço para 
que as mulheres estejam aqui - não é, delegada 
-, trazendo essas demandas. Muito obrigada 
mesmo.  Parabéns pela equipe de segurança. 

Quero saudar todas as autoridades e 
parabenizá-los por esta ação. Saudar o 
presidente da Ascames, o Wilton; o Juscelino, 
por todo o trabalho que vocês fazem junto a 
Ascames, nessa luta constante de fazer o 
vereador enxergar qual o papel dele dentro da 
sociedade. E eu ainda acredito que nós vamos 
conseguir isso um dia! 

Então, muito obrigada, uma boa tarde a 
todos e uma excelente semana! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Muito obrigado, vereadora 
Gleyciaria. 

Peço ao doutor André Cunha, por 
gentileza, já faça o registro aí, com relação à 
indicação ao Governo do Estado para a 
construção da delegacia de Nova Venécia, cujo 
terreno já foi disponibilizado pela 
municipalidade. 

A nossa vereadora também falou com 
relação à valorização dos servidores, assim 
também como a doutora Mangaravite. E é bom 
fazer o registro vereadora: nossos policiais civis, 
militares e guardas municipais também, 
bombeiros militares, são verdadeiros heróis que 
nós temos aqui no estado do Espírito Santo. 

 Há disponibilidade de pouco mais de 
treze mil vagas nos presídios, e nós temos quase 
vinte e quatro mil presos, não obstante serem 
soltos de quarenta a cinquenta por cento deles 
na audiência de custódia, ou seja, um dia após a 
prisão.  Então, é muito importante fazer esse 
registro. 

E ainda com relação à valorização do 
servidor, a doutora Mangaravite falou com 
relação aos delegados de polícia, estão com o 
terceiro pior salário da federação. Mas os 
soldados da Polícia Militar estão com o pior 
salário da federação. Pior salário: dois mil e 
setecentos reais bruto, o que é lamentável. 

Eu agradeço a presença de todos, 
agradeço aos telespectadores. 

E, para encerrar, nada mais havendo a 
tratar, encerro a presente audiência pública, 
antes, porém, convido todos os membros para a 
próxima, que será ordinária, dia 11 de 
novembro do corrente, às 11h, no plenário 
Dirceu Cardoso. 

Muito obrigado e que Deus continue nos 
abençoando. 
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(Encerra-se a reunião às 
16h58min) 

 
 
 

VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, REALIZADA EM 30 DE 
OUTUBRO DE 2019. 
 

 O SR. SECRETÁRIO - (GABRIEL FRAGA) - 
Senhoras e senhores, deputado presente, 
autoridades presentes, telespectadores da TV 
Assembleia, uma boa tarde.  
 É com satisfação que o excelentíssimo 
senhor presidente da Comissão de Saúde e 
Saneamento desta augusta Casa de Leis, 
deputado estadual Doutor Hércules, os recebem 
para esta audiência pública para debater o tema 
integração do Sistema Transcol e fim da 
concessão do passe livre municipal para as 
pessoas vivendo com HIV/Aids.  
 Já se encontra presente à Mesa o ilustre 
presidente da Comissão de Saúde e Saneamento 
desta augusta Casa de Leis, deputado estadual 
Doutor Hércules.  

É convidado a compor a Mesa o 
coordenador da Rede Nacional de Pessoas 
Vivendo com HIV/Aids, RPN + Brasil, senhor 
Dario Sérgio Rosa Coelho; é convidado a compor 
a Mesa a médica infectologista e coordenadora 
Estadual de IST/Aids, representando o 
excelentíssimo senhor Nésio Fernandes de 
Medeiros Júnior, secretário Estadual de Saúde, 
doutora Sandra Fagundes Moreira da Silva; é 
convidado a compor a Mesa o membro da 
Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos 
Advogados Sessão Espírito Santo, doutor José 
Amazias Correia dos Santos; é convidado a 
compor a Mesa o diretor de planejamento da 
Ceturb, senhor José Carlos Moreira; é convidado 
a compor a Mesa representante da Mesa 
diretora do Conselho Estadual de Saúde, Sidney 
Parreiras de Oliveira. (Palmas)  
 Contamos com a presença também da 
representante do Fórum da Pessoa com 
Deficiência do Município de Vila Velha, Rosilda 
Maria Dias.  
 A partir deste momento, os trabalhos 
passam a ser conduzidos pelo excelentíssimo 
deputado estadual Doutor Hércules.  

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Boa tarde a todos.  

Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento para a audiência pública para 
debater o tema integração do Sistema Transcol 
e fim da concessão do passe livre municipal para 
as pessoas vivendo com HIV/Aids.  

Está presente aqui a nossa querida 
Viviane, que tem sido uma batalhadora com 
relação às pessoas que usam cadeira de rodas e 
a Rosilda, eu não canso de falar da Rosilda, 
porque a Rosilda, nós estamos saindo de outra 
audiência e estamos emendando nessa outra 
também.  
 A Rosilda é batalhadora, ela conseguiu 
para que as mulheres usuárias de cadeiras de 
rodas possam fazer mamografia e agora a luta 
dela, que nós estamos ajudando também é para 
fazer preventivo de câncer de colo de útero. 

Porque é muita dificuldade para as mulheres 
que usam cadeira de rodas a fazer preventivo 
de câncer de colo de útero. É preciso que 
tenha uma mesa especial e também um banco 

especial para que o profissional de saúde, o 
enfermeiro ou médico, possa colher o 
material. Então, é a nossa luta em ajudando 
naturalmente a nossa querida Rosilda. 
 Eu vou explicar o mecanismo da nossa 
audiência. A Mesa vai falar, depois nós 
passaremos a palavra para quem quiser fazer 
uso da mesma. 

Bem, eu quero dar um abraço a todos 
que acompanham a TV Assembleia. E há 
quase trinta anos lutamos contra a epidemia 
da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 
causada pelo vírus HIV. Em todos esses anos a 
Medicina avançou muito no que se refere às 
formas de tratamento e combate ao vírus, 
sempre buscando a cura e a melhora da 
qualidade de vida dos pacientes. 

Hoje, ser diagnosticado com a doença 
não significa mais que a pessoa esteja 
sentenciada à morte, como era no passado. 
Uma pessoa infectada com HIV pode viver 
com o vírus por longos períodos sem 
apresentar nenhum sintoma, então é 
importante destacar que a doença é 
controlável, mas, também, é importante fazer 
o exame para saber se tem o vírus.  
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Nós queremos agradecer ao diretor da 
OAB, nosso querido doutor Rodrigo Carlos de 
Souza. 

Isso tem sido possível graças ao avanço 
tecnológico e as pesquisas, que propiciam o 
desenvolvimento de medicamentos cada vez 
mais eficazes. Precisamos destacar que o avanço 
no tratamento deve ser um aliado da população 
e não um inimigo. 

Infelizmente, pesquisas indicam que 
muitos jovens estão se descuidando, contraindo 
o HIV de forma indiscriminada. Isso mostra que 
nossa juventude está relaxada. Apesar da 
epidemia de Aids estar controlada no estado há 
anos, o número de jovens infectados cresceu e 
isso não é bom. 

Achar que tratar, achar que ter relação 
e tomar pílula do dia seguinte resolve não é 
por aí. Isso pode continuar a acontecer, pois a 
relação sexual é a maior responsável pelas 
infecções com vírus. 

Quero lembrar que, como 
ginecologista, eu devo dizer que a pílula do dia 
seguinte é uma coisa interessante para as 
relações sexuais ou por estupro indesejado. É 
importante a pílula do dia seguinte, mas ela 
evita só a gravidez; não evita a doença. É 
preciso que todos tenham bastante atenção 
com relação a isso. 

Todos devem usar preservativo nas 
relações sexuais e jamais compartilhar seringas 
ou materiais cortantes com outras pessoas. 
Outra questão de suma importância é a 
transmissão da Aids durante a gravidez e, 
também, como obstetra, é uma coisa terrível 
quando você encontra uma paciente grávida, 
que vai começar o pré-natal, que eu faço o pré-
natal, e tem que dar notícia que ela está com 
HIV positivo. Então, é preciso que, antes de 
engravidar, tenha esse cuidado. 

Hoje, os medicamentos antirretrovirais 
são oferecidos gratuitamente pelo Estado. 
Como presidente da Comissão de Saúde daqui 
da nossa Assembleia, eu criei a frente 
parlamentar exatamente para discutir e mostrar 
as dificuldades que esse povo vive. Tento 
contribuir atuando de forma a promover ações 
que reforcem a prevenção e ajudem a melhorar 
a qualidade de vida dos pacientes que possuem 
o vírus. Apresento, desde 2012, projetos que 
buscam a isenção de pagamento de passagens - 

desde 2012 - no transporte coletivo para 
pessoas com HIV/Aids. 

 Assim, estamos aqui debatendo, hoje, a 
forma de garantir gratuidade no transporte 
coletivo que seja oferecido com recente 
integração do Sistema Transcol. Dessa forma, 
tanto na Comissão de Saúde, quanto na Frente 
Parlamentar da Aids, trabalhamos no Estado, 
diuturnamente, para garantir esse benefício, 
que não é nenhum favor, é um direito. 

Este ano apresentei a Indicação n.º 
2551/2019, sugerindo ao governador alterar o 
artigo 229 da Constituição do Estado, 
naturalmente do Espírito Santo, para incluir no 
rol de beneficiados as pessoas diagnosticadas 
com HIV/Aids bem como adicionar 
acompanhante, no limite de um por pessoa, 
para todos os abrangidos pelo artigo, devendo, 
para tanto, ter sua necessidade comprovada. 
 Infelizmente, a Constituição Federal 
proíbe que deputado estadual apresente 
qualquer projeto de lei que represente aumento 
de despesa ao executivo. É necessário, também, 
para a valorização do ser humano.  

Como médico acho que posso dizer aos 
senhores e senhoras que pior do que a doença é 
o preconceito que as pessoas têm com o 
portador de HIV/Aids. As pessoas que vivem 
com HIV/Aids podem até perder a vontade de se 

cuidar por conta do julgamento de outros, 
inclusive de profissionais da saúde, do próprio 
profissional de saúde. Então é preciso dar voz 
e representação a essas pessoas, e é o que 
estamos tentando fazer aqui. 

Finalizando, gostaria de manifestar 
claramente o nosso compromisso de 
continuar lutando pela melhoria da saúde 
pública visando oferecer o que há de melhor 
para o nosso povo e sempre saúde, saúde e 
saúde! 

Quero registrar que a doutora Sandra é 
uma colega que tem um tratamento, uma 
atenção, uma dedicação, uma missionária e que 
tem ajudado muito o nosso povo. E esse aqui 
também é o missionário, o Dario. O Dario é um 
grande missionário e tem lutado muito! Sempre 
que ele pode ele vem aqui. Toda vez que eu 
convido, ele está aqui. Estou muito feliz também 
com a OAB aqui, porque eu também, com a 
máxima vênia, sou advogado. Foi minha 
primeira profissão liberal: advogado! Minha 
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OAB é 2310 e estou em dia. Está com mais de 
trinta mil hoje, né? 

 Eu estou em dia com as minhas 
obrigações na OAB. Tanto na OAB quanto no 
CRM, porque a gente faz trinta anos de 
contribuição e aí eles colocam a gente como, 
como é o termo que eles usam? Jubilado! E eu 
reclamei com o presidente que eu não concordo 
com esse termo, porque jubilado dá a impressão 
de expulso, daquele aluno na faculdade que não 
consegue concluir o curso e ele é jubilado, né? 
Eu acho que tem que ter outro tipo de termo. 
Eu vou falar com o Rizk, nosso presidente. Eu 
tinha falado com o Homero, mas o Homero não 
mexeu com isso, não.  

Mas agora com o Rizk tenho a esperança 
de mexerem com isso e mudarem esse termo. O 
CRM, quando a gente completa setenta anos de 
idade - e falta muito para mim ainda - eles 
fazem uma comemoração para nós. Todos que 
completam setenta anos naquele ano, eles 
chamam a família, os filhos, os netos e fazem 
uma confraternização, um negócio muito 
interessante. É uma celebração que a gente não 
esquece porque a gente faz setenta anos uma 
vez só. 

Então é isso aí! Passadas as brincadeiras, 
vamos começar a ceder a palavra para nossa 
Mesa e, como já disse, depois nós passaremos a 
palavra para todos.  

 Dario Sérgio, então. 
 
O SR. DARIO SÉRGIO ROSA COELHO - 

Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar 
a Mesa na pessoa da doutora Sandra, a única 
mulher nesta Mesa. E mulher tem que ser 
valorizada e ter espaço de representatividade, 
principalmente nos dias em que vivemos. Não 
vamos nem entrar nesse mérito do cenário 
político desse país, do conservadorismo, dos 
retrocessos, do nosso caminhar a passos largos 
para um Estado mínimo... Quando a gente tem 
que caminhar para um Estado de plenos direitos 
a gente está caminhando para o Estado mínimo, 
então é um momento de muita preocupação e 
de muita angústia. 

Quero agradecer ao deputado Hércules 
também porque, como ele mesmo citou aqui, 
nosso caminhar nesta Casa, desde 2012 nós 
estamos tentando a gratuidade do sistema 
Transcol para as pessoas que vivem com HIV 

com recorde de renda de até três salários 
mínimos. 

É muito importante falar que não é 
gratuidade para todas as pessoas vivendo, né? 
Porque a Aids é bem democrática: ela está na 
Ilha do Boi, ela está na Ilha do Frade, ela está na 
Praia do Canto, está lá em São Pedro. Claro e 
evidente que a maioria das pessoas afetadas são 
as que menos tem acesso à saúde, que é a 
população trans, a população negra deste 
estado e deste país, é a que mais sofre com a 
epidemia de HIV.  

E é muito importante esta luta.  E aí, em 
2012 a gente começa a encaminhar para tentar 
ampliar o passe que a gente já tem no município 
de Vitória para o sistema Transcol, em nível de 
Grande Vitória. 

E este ano nós somos surpreendidos e, 
volto a dizer, que foi uma boa iniciativa, tenho 
que parabenizar o Governo do Estado pela 
integração do sistema Transcol. Isto é benéfico, 
a integração por si é benéfica, só que para nós 
que vivemos com o HIV, nós somos 
surpreendidos com a possibilidade de perder o 
passe livre do município de Vitória. Porque em 
julho do ano que vem os cartões serão 
unificados e se não for feita uma alteração da 
Lei de Gratuidade Sistema Transcol que insira as 
pessoas vivendo com HIV dentro desta lei, as 
pessoas vivendo com HIV do município de 
Vitória, para além de não conseguir ampliar 
para nossa coletividade a gratuidade do sistema 
Transcol irão perder também esta conquista que 
também não foi fácil no município de Vitória. 

E aí, demarcar a importância desta 
gratuidade, né? Hoje é público, todos que são 
da área de IST sabem que a adesão ao 
tratamento de HIV leva o paciente com HIV à 
condição de indetectável. E esta condição de 
indetectável faz com que a transmissão do vírus 
se dê, mesmo em caso de sexo sem proteção. 
Então, mesmo que uma pessoa vivendo com HIV 
que esteja indetectável e tem uma relação 
desprotegida, ela não vai transmitir o vírus HIV. 

Então isso, também para quem não 
conhece, o Ministério da Saúde lança a mandala 
de prevenção, que são estratégias de 
enfrentamento à epidemia de HIV para além do 
preservativo.  

Então, para além do preservativo, em 
relação ao HIV, e em nenhum momento eu vou 

Identificador: 340035003000320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 07 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 93 

dizer que o uso do preservativo deverá ser 
abolido, o preservativo é o único método cem 
por cento seguro para todas as ISTs. Todas. E 
não são poucas. É importantíssimo isso. Mas se 
em algum momento eu esquecer de usar ou 
optar por não usar eu vou estar assumindo o 
risco de uma contaminação. Mas eu preciso 
conhecer das possibilidades de prevenção, que 
são algumas né? 

Então, a primeira é o tratamento como 
prevenção. Se eu me trato, eu me cuido, eu não 
transmito. Já tem uma barreira aí. Nós temos a 
profilaxia pós-exposição; ou seja qualquer 
situação de risco, sexo sem preservativo, 
acidente com perfuro-cortante, violência sexual, 
esta pessoa deve ser encaminhada ao serviço de 
referência de IST no prazo de setenta e duas 
horas e ela vai entrar na medicação de vinte e 
oito dias para que ela não se infecte com o 
vírus. 

Esta informação precisa ser mais 
divulgada. As pessoas precisam conhecer para 
que elas possam procurar esta estratégia de 
prevenção. Esta é a profilaxia pós-exposição, 
PEP.  

Nós temos também a PrEP, que enfrenta 
algumas dificuldades no estado, mas é uma 
política pública. E se tem dificuldade, a gente 
enquanto sociedade civil tem que fazer com que 
o Estado cumpra a obrigação dele de viabilizar e 
disponibilizar esta estratégia, que é a profilaxia 
pré-exposição, que não é para todo mundo; é 
para algumas populações que são chamadas as 
populações chaves, que é a população trans, a 
população LGBT e a população de homens que 
fazem sexo com homens. Então, esta população 
é indicada para profilaxia pré-exposição.  

É uma estratégia que já deu um 
resultado positivo. Por exemplo, em São 
Francisco, nos Estados Unidos, os números de 
casos de HIV caíram porque as pessoas em São 
Francisco podem ir à farmácia e comprar sua 
PrEP e usar no dia que achar que tem que usar.  

Aqui no Brasil não é assim. No Brasil, 
estou aqui na frente da doutora Sandra, ela 
pode me corrigir depois, é um tratamento, 
como se fosse um tratamento de HIV. O Estado, 
através da pessoa da doutora Sandra, já se 
esforça ao máximo para que mais municípios 
façam a PrEP. É encontrado algum tipo de 
resistência até pelo quadro de funcionários, que 

é escasso, com profissionais de infectologia no 
serviço, ou alguém que se disponibilize a 
trabalhar no serviço especializado. 

Então, o Município e o Estado têm 
dificuldade de contratação destes profissionais, 
o salário não é atrativo para esses profissionais, 
tem infectologista ganhando menos que 
assistente social em alguns municípios. Então, 
essa parcela de culpa é dos gestores que não 
têm interesse de valorizar os profissionais que 
estão no atendimento e não valorizar é 
precarizar o serviço e aí é arranjar desculpa para 
desmantelar o serviço e colocar a Aids na 
atenção básica. Então, a gente tem que estar 
muito atento para isso também.  

A dificuldade, de certa forma, justifica 
alguns encaminhamentos aí que, no final, nós é 
que vamos pagar como usuários. Inclusive, 
Doutor Hércules, eu acabei de ver aqui alguma 
coisa que saiu a respeito de uma lei que foi 
aprovada aqui, nesta Casa, e o Estado vai poder 
contratar serviços privados de oftalmologia e 
neurologia.  

Isso é ataque ao SUS, gente! A gente 
quer concurso público! Eu não quero ser 
atendido em clínica particular, não. Eu quero 
que o Estado promova concurso público com 
salário digno. Por que esse profissional de 
neurologia, oftalmologia quer trabalhar na 
clínica privada e não quer trabalhar no estado 
ou no município? Algum problema está aí. Aí, as 
coisas acontecem, as pessoas batem palmas: 
Olha que legal, agora o Estado vai contratar 
clínica particular para que eu possa ser 
atendido! Muito bom! E a gente está perdendo 
o que é de mais valioso para gente, que é essa 
política que é o maior plano de saúde desse 
planeta, que é o Sistema Único de Saúde. 

Então, a gente tem que estar muito 
atento com as ciladas, que a gente, às vezes, cai 
em cilada, não é? Uma mentira contada várias 
vezes, torna-se uma grande verdade.  

Aí, a pessoa para ser usuária de PrEP, 
que é a Profilaxia Pré-Exposição, neste 
momento no Brasil, ela passa por consulta 
trimestral, exames médicos para fazer controle 
de taxa do rim, de massa óssea, porque essas 
medicações podem causar algum efeito 
adverso, efeito colateral e, neste momento, 
pelo que eu sei - se eu estiver errado depois a 
doutora Sandra me corrija -, nós temos um 
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profissional que é o doutor José Américo, que 
faz esse procedimento no Hospital das Clínicas. 
Ele disse que está já com muito paciente, que 
ele não tem condições mais de absorver. 

Ou seja, nós estamos num impasse. A 
gente tem a política. A política é direito e 
ninguém tem questionar se eu tenho direito de 
fazer ou não. Está lá, nós conseguimos e 
ninguém deu de graça. A gente lutou e 
conseguiu essa estratégia de prevenção, só que 
o Estado não dá conta de atender, porque ele 
não tem profissional. E aí quem paga?  

Aí eu falo: cada caso de HIV que foi 
diagnosticado, porque essa pessoa não tinha 
conhecimento dessa mandala de PEP, PrEP, 
indetectável intransmissível, da camisinha 
também, se essa pessoa não teve 
conhecimento, a culpa é da pessoa? É de quem 
essa culpa? Do Estado, porque ele não leva 
informação. Aí é assim, dado estatístico que 
cinco por cento da população brasileira conhece 
de PrEP, PEP.  

Nós estamos num momento muito legal 
agora que nós estamos construindo o 1º de 
dezembro. A Andrea está indo representar a 
coordenação estadual, a Prefeitura de Vitória 
está indo, a prefeitura de Serra.  

Hoje, Doutor Hércules, saiu uma matéria 
em A Tribuna que Serra vai superar os casos de 
HIV no ano de 2019 do ano de 2018, ou seja, o 
maior município do estado, com um milhão de 
habitantes e que tem um centro de referência 
que pode multiplicar as ações, mas a gente 
esbarra na questão do estigma. 

 Quem dera que no 1.º de dezembro nós 
tivéssemos uma ação igual à que está 
acontecendo aqui fora, do Outubro Rosa! Quem 
dera que os prédios públicos do Estado Espírito 
Santo, todos estivessem em vermelho para falar 
do HIV!  
Aí o Governo Federal vem e faz o quê? Tira as 
informações. Nós tínhamos um site, um 
Facebook com informações específicas sobre 

IST. Este Governo que aí está, ou desgoverno - 
não sei nem o que chamar desse caos que nós 
estamos vivendo de Brasil - tira do ar todas as 
informações de IST, como se não estivéssemos 
vivendo no país das maravilhas. 

 Então, ou seja, eu não posso mais falar 
para uma pessoa: Olhe, vá lá no aids.gov.br 
que lá está informação sobre PEP, PrPE, 

indetectável intransmissível!, porque as pessoas 
querem decidir sobre os nossos corpos, as 
pessoas querem ter domínio sobre os nossos 
corpos. Olhe, você vai transar, você tem que 
usar camisinha! Tem que usar! Não estou 
dizendo que não tem que usar. Mas, olhe, se 
você não usar, no outro dia você vá a uma 
Unidade de Saúde e já procure fazer as 
profilaxias, porque tem profilaxia para sífilis, 
tem profilaxia para o HIV, tem testagem para 
hepatite. Se você vacilar... Quem nunca vacilou? 
Quem nunca deu uma rateada na vida? Quem 
nunca? 

Então, a gente também e aí para os 
gestores: é não olhar com olhar de condenação, 
não é? Porque todo mundo já vacilou uma vez 
na vida. Se não fosse assim, ninguém tinha filho. 
E aí ninguém fala disso quando uma pessoa 
engravida: Ah, PrEP? A pessoa tem que usar 
preservativo. Para que PrEP? Dinheiro do 
Estado! 

Então, ninguém precisa usar 
anticoncepcional, vamos usar todo mundo 
camisinha. Para que gastar dinheiro com 

anticoncepcional? Vocês estão vendo a 
questão do estigma? Do preconceito? Do tabu 
de se falar em IST?  

Nós precisamos romper com as 
barreiras dos estigmas, dos dogmas religiosos 
que não devem transitar em espaços públicos. 
Todo mundo pode ter uma religião e pode não 
ter religião. Eu não quero saber a religião de 
ninguém. Eu quero que a política pública 
aconteça.  

Diante de todas essas tecnologias de 
prevenção que são vacinação, testagem, PEP, 

PrEP, sexo e preservativo, tratamento como 
prevenção, isso tudo está na mandala de 
prevenção. Se nós estivéssemos fazendo o 
nosso papel - nós, eu falo o Estado Brasileiro -, 
estivéssemos cumprindo esse papel de levar 
informação, com certeza já teriam reduzido os 
índices ou, pelo menos, parado as infecções 
por HIV. Só que as pessoas não conhecem. E 
quem não conhece...  

Recentemente, tivemos um caso que 
deu muito ibope, até em nível nacional, na 
Universidade Federal do Espírito Santo, 
quando um grupo de alunos vai fazer 
testagem para HIV e um deles dá positivo e os 
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colegas espalham para a Universidade: Fulano 
pegou Aids!  

Na academia, gente, as pessoas não 
falam de Aids durante a formação para o curso 
de Medicina. Eles não têm capacitação no curso 
de Medicina e aí eu vou fazer uma experiência 
agora: eu fiz uma cirurgia do programa 
lipodistrofia e o meu médico cirurgião me 
perguntando de PEP e PrEP, o médico que 
trabalha com pessoas vivendo com HIV. Eu falei:   

- Doutor, você não aprendeu isso? 
- Não, passou muito rápido.  
E eu mandei. Eu tenho como provar, eu 

mandei para ele todas as informações via 
WhatsApp. Ou seja, nem quem está trabalhando 
com a gente está tendo acesso à informação! 
Que dirá alguém que vive na periferia, que dirá 
quem está trabalhando como profissionais do 
sexo! 

Aí, a culpa é de quem? É minha que não 
usei camisinha? De quem é a culpa? Ou a gente 
vai procurar culpado, ou a gente vai se unir para 
encontrar uma solução?  

Até conversei com a Andrea já. As 
faculdades de saúde, cursos de técnico de 
enfermagem, dentista, todos os cursos da área 
de saúde precisam ter uma disciplina para falar 
de IST. Eles precisam conhecer para não 
acontecer, por exemplo, alguém que fala que 
tem HIV, vai lá tratar de outra coisa, o médico 
manda levantar e manda para o Centro de 
Referência, porque acha que a pessoa que ficou 
com HIV se resume no HIV. Ele não é 
hipertenso, ele não pode ser cardíaco, ele não 
pode ter nenhum outro problema. Como, 
também, a população LGBT não pode ser vista 
só na perspectiva do HIV. E hoje é assim no 
estado.  

Onde a população LGBT procura apoio, 
doutora Sandra? Com a coordenação de IST. Só 
que a população LGBT é a população que está 
muito para além do HIV: são homens trans, que 
precisam de preventivo, mamografia; são 
mulheres trans, que precisam de mamografia, 
de exame ginecológico, questão da 
hormonização. São as questões que englobam a 
saúde de forma muito mais ampla do que HIV e 
as pessoas LGBT são olhadas como IST. 

Tivemos, em Vitória, um caso recente, 
que foi até judicializado, mas o paciente perdeu. 
O rapaz estava com problema no ânus, foi à 

consulta, o médico mandou tirar a roupa. Eu sei 
que, nesse tirar a roupa e ir para maca, o rapaz 
soltou que era homossexual. Ele: Veste a roupa 
e vai para o Centro de Referência! O rapaz 
entrou com processo contra o médico e perdeu 
o processo, porque, neste país, a Justiça não é 
cega. A OAB está aqui e eu posso falar isso 
tranquilamente na OAB. Ela não é cega, ela é de 
quem tem bons advogados. Quem tem dinheiro 
para contratar um advogado não fica preso. O 
Temer está aí soltinho, não é? Enfim. 

No caso da transmissão vertical, é 
lamentável que ainda tenhamos transmissão 
vertical no momento que a gente pode zerar 
essa transmissão. São gargalos difíceis de dar 
conta quando a gente fala de população em 
situação de rua, de pessoas usuárias de álcool e 
outras drogas. A gente tem melhorado no 
estado, mas a gente precisa zerar isso em nível 
de Estado. 

No Hospital das Clínicas temos dois mil 
pacientes, duas mil pessoas em tratamento. No 
Centro de Referência de Vitória, duas mil 
pessoas, em média. Então, só em dois serviços 
de Vitória temos quatro mil pessoas em 
tratamento com antirretrovirais, 
acompanhamento médico, e a maioria é de 
Vitória. Tem alguns casos que não são de 
Vitória, mas a grande maioria é de Vitória. No 
Hucam tem gente do estado todo e da Grande 

Vitória. Aí o Dório Silva tem serviço, a Santa 
Casa tem serviço de atendimento, Serra tem 
um Centro de Referência, Cariacica, Vila 
Velha... E a gente precisa garantir que essas 
pessoas vivendo com HIV tenham essa 
gratuidade garantida, para que elas tenham a 
adesão ao tratamento e possam fazer seus 
acompanhamentos de saúde. Ah, então tá. 
Vamos liberar três passagens por semana 
para ela? Seis? 

Não. A gente quer gratuidade 
indeterminada porque essa pessoa tem uma 
vida para além do tratamento. E quando a 
gente fala de recorde de renda, a gente está 
falando e pessoas que precisam acessar o 
Cras, que têm outros exames para fazer, 
outras especialidades para se consultar, e têm 
as suas vidas. E esse dinheiro que seria 
investindo na passagem dessa pessoa, pode 
ser revertido em qualidade de vida e em 
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alimentação, porque a gente precisa ter uma 
alimentação balanceada, ter acesso a frutas, 
verduras e legumes. 

Fico até constrangido quando a gente faz 
alguns encontros e eventos e leva a 
nutricionista, que fala: Olha, um quilo de 
banana é mais barato do que uma coxinha! Mas 
ela está falando para a pessoa que não tem 
dinheiro nem para comprar o arroz com feijão, 
que vive da cesta-básica, do Cras! Como é que 
vou falar que é mais barato se a pessoa não tem 
acesso a nada? E principalmente no momento 
em que a gente vive com milhares de pessoas 
desempregadas. 

Se para uma pessoa negativa para HIV já 
está difícil, imagine para quem tem HIV! 

E aí, se o patrão descobre, não fica 
mesmo! Se descobrir que tem HIV vai para a 
rua! E justifica-se esse medo das pessoas, de 
que descubram a sorologia umas das outras. 

A gente ainda vive debaixo de um 
estigma e de uma crueldade tamanha que fico 
pensando: Meu Deus, eu me descobri positivo 
em 2003. Eu doente de Aids - porque Aids e HIV 
são duas coisas diferentes; o HIV é o vírus e a 
Aids é a doença que se desenvolve se eu não 
tratar o vírus - e numa condição muito mal de 
saúde, em 2003. Mas um ano depois eu já estou 
indetectável; e hoje sou uma pessoa que está 
indetectável e em condições excelentes de 
saúde. E é mais seguro ter uma relação sexual 
comigo do que com alguém que não sabe da sua 
sorologia, se ela tem ou não o vírus. É muito 
mais seguro ter uma relação sexual comigo do 
que com uma pessoa que não sabe da sua 
sorologia. Mas se a pessoa souber que eu tenho 
o vírus, ela vai ela vai cortar a volta, ainda! 

Tivemos uma reunião aqui em que a 
gente tratou do passe livre e uma pessoa pediu 
a fala e falou: Não, porque o ônibus, se encostar 
no ônibus... 

A gente tem pessoas vivendo em nosso 
meio que ainda têm esse pensamento do 
encostar! E se eu sentar no sofá? E toalha? 

Ontem eu estava numa capacitação 
sobre ISTI e uma pessoa perguntou: E toalha? E 
prato? 

Olha, estamos em 2019, e um 
adolescente perguntando isso! Ou seja, os 
adolescentes que estão se infectando, cuja faixa 
etária é de doze a vinte e quatro anos - e aí vai a 

vinte e nove -, não sabem nem como pega! Nem 
como pega! 

E se a gente vai tentar fazer roda de 
conversa dentro das escolas, vai levantar um 
vereador de uma cidade, um deputado da outra, 
e vão querer tacar pedra dizendo que a gente 
está ensinando esse adolescente a ter prática 
sexual! Como se o não falar fará com que ele 
não faça nunca ou fosse esperar o casamento 
para ter a prática sexual. Em que mundo a gente 
está vivendo, gente? Em que mundo que a 
gente tá vivendo?  

E aí, Doutor Hércules, já encerrando, só 
para contextualizar, e aí já falo com muita 
angústia porque sou uma pessoa, sou um 
militante, sou ativista nessa área, e isso tudo 
muito me angustia. 

Neste ano a gente está num processo 
muito legal, deputado, que a frente parlamentar 
está participando através do Gabriel, da 
coordenação estadual e das prefeituras. E gente 
falou: Não! Vamos falar! A gente precisa falar 
sobre HIV, mas numa perspectiva de 
desconstrução desses tipos de preconceito! 
 Então é levar informação dos métodos 
de prevenção, falar que viver com Aids é 
possível, que uma pessoa que vive com HIV/Aids 
tem a mesma perspectiva de qualquer outra 
pessoa. Isso não significa que eu vou morrer 
primeiro ou depois de quem não tem. 

Efeito colateral: Ah, mas e os efeitos 
colaterais da medicação? O senhor é médico, a 
doutora Sandra é médica, não sei se tem mais 
algum médico aqui, pergunto: Qual medicação 
não tem efeito colateral? 

Toda medicação tem efeito colateral! 
Lógico que quem descobriu HIV vinte anos atrás, 
tem muito mais sequela porque as medicações 
eram muito mais tóxicas. Agora, quem tá 
descobrindo hoje, os efeitos colaterais são 
mínimos. Pode acontecer e pode não acontecer! 
Então a gente não tem que ter tabu em cima da 
questão do HIV. A gente precisa falar, sim!  

E falei essa semana com um amigo: Não 
tenho que ficar com receio de falar que tenho 
HIV, não! Eu preciso falar que tenho! Eu preciso 
falar que tenho para você saber que eu existo e 
que eu preciso de política pública! Preciso 
garantir minha política pública!  

Hoje a gente tem um número razoável 
de pessoas vivendo em nosso meio... Tem 
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pessoas aqui com mais de vinte anos - eu tenho 
dezesseis - de HIV, que estão em nosso meio...  

(Pausa) 
Vinte? Então já está maior de idade. Eu 

ainda estou menor, estou protegido pelo ECA.  
Enfim, a gente está aqui, a gente está na 

sociedade, a gente está nos barzinhos que vocês 
estão, a gente está nas cerimônias nos clubes 
chiques que vocês estão. Em qualquer lugar 
pode ter uma pessoa vivendo com HIV! Em 
qualquer lugar! 

 A orientação é: transou sem camisinha? 
Faz o teste! Vá testar! Nós estamos aqui no 
estado com o segundo maior índice de sífilis do 
Brasil e terceiro em sífilis congênita! O Espírito 
Santo! E sífilis é só camisinha! Sífilis não tem 
outro jeito! E aí tem que fazer a testagem! Tem 
que fazer!  

Vacilou? Não estou aqui para criticar 
quem fez, quem não fez, se fez sem camisinha... 
Tem que usar, volto a repetir! Se fez sem, testa! 
Não fique com medo! Vá lá e diga: Eu quero 
fazer a testagem. 

Eu faço de três em três a testagem para 
sífilis. Eu faço de três em três meses. Quem tem 
vida sexual ativa está sujeito a pegar IST, gente! 
Seja na relação sexual oral... O HIV não se 
transmite na relação sexual oral; não tem um 
caso registrado em relação ao sexo oral. Mas 
sífilis passa; também o HPV, que dá câncer de 
garganta, câncer de língua, câncer de boca, 
câncer de ânus, câncer de pênis, câncer de colo 
do útero; clamídia... Ou seja, e é isso que quero 
puxar: por que ninguém tem problema em falar 
de outras coisas, mas do HIV todo mundo tem?  

Queria até deixar a sugestão... Estamos 
em cartaz, na Ufes, com um filme excelente e 
que todo gestor de saúde tinha que assistir, 
todo aluno de saúde tinha que assistir: Carta 
Para Além dos Muros, que conta a trajetória da 
Aids, o que foi, o que é, e tem foco nessa 
desconstrução do preconceito. A gente vai 
tentar algumas exibições na semana de 1º de 
dezembro.  

Mas a esse filme toda a academia tinha 
que assistir! Todo mundo tinha que assistir!  São 
depoimentos de infectologistas que atuaram no 
início da epidemia do Brasil - e que ainda estão 
vivos -, quando ninguém queria tocar em quem 
tinha HIV porque não sabia mesmo como se 
pegava. Esses profissionais é que estão falando 

o que era e o que se tornou. Tem depoimento 
em que o médico fala: Gente, vou dar 
diagnóstico de HIV para um adolescente ou para 
uma pessoa que desmancha a chorar e falo: Por 
que você está chorando? HIV é o mínimo! 
Vamos tratar isso aí, vamos viver, vamos 
praticar esporte, vamos constituir família, ter 
filhos. Sua vida não vai parar, não! Vamos 
embora! É nesse naipe o filme! E é esse discurso 
que a gente tem que ter! 

A gente tem que se despedir da questão 
do apontar o dedo!  

Ah, estou com HIV!  
Foi fazer besteira sem preservativo? 
Não tenho nada a ver com a vida da 

pessoa! Está? Vamos tratar? Beleza! 
Para mim, o importante é a pessoa estar 

em tratamento, e acho que para o Estado 
também é isso, é a pessoa se tratar! 

Ah, peguei sífilis! Pegou? Tá fazendo 
tratamento com a penicilina? Tomou a 
benzetacil, fez o tratamento? A gente precisa 
barrar! A sífilis tem cura e a gente está em 
segundo lugar do Brasil! Uma doença que tem 
cura! E por que é que a gente está?  Por causa 
do nosso discurso, que é preconceituoso! A 
gente abre a boca para condenar o outro! 
Quando é para acolher, a gente condena! 

Todo mundo sabe, gente, do 
preservativo! A sífilis é uma doença medieval! 
Todo mundo sabe. A Aids já dizimou uma 
população nas décadas de 80 e de 90, e nem por 
isso parou a epidemia. E isso significa o quê? 
Que as pessoas não querem ouvir sobre o uso 
do preservativo. Eu não quero ouvir isso! Eu não 
quero ouvir isso! Eu quero ser acolhido. Eu quero 
informação. Aí, quando a informação é dada de 
forma sutil e suave, e que você trabalha isso e 
dá um leque de opções, que é o caso da 
Mandala de Prevenção - olha, você pode se 
prevenir assim -, a gente consegue avançar. 

Acho que, no que tange a testagem e a 
tratamento, a gente está bem neste Estado. 
Estamos em um dos melhores Estados; e posso 
elogiar a doutora Sandra. É o único Estado do 
Brasil que faz a cirurgia de lipodistrofia, que não 
vou explicar aqui porque vai demandar tempo, 
mas são sequelas nesta população que toma 
uma medicação mais tóxica; alguma 
deformidade no corpo. E aqui no Estado é feita 
a cirurgia corretiva, a plástica corretiva. É o 
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único Estado do Brasil que está fazendo essa 
cirurgia. 

Claro, a gente correu atrás. Fomos ao 
Ministério Público... A doutora Sandra fez o que 
podia, o que estava dentro da competência 
dela; a gente foi com a Sociedade Civil e o 
negócio saiu. E a gente vai continuar nessa 
militância. 

Na Ceturb, fomos muito bem recebidos 
pelo doutor Rafael, no dia. E o José Carlos 
estava presente. No início foi legal porque ele 
falou: Dario, quando você chegou aqui, eu falei: 
Já vem o pessoal! Não entendia muito bem essa 
necessidade, mas você está saindo e já estou 
com outra visão. Entendo que é necessário esse 
impasse. Estava eu e o Fábio Veiga, que está 
aqui presente, presidente do Conselho Estadual 
LGBT. Fomos conversar com a Ceturb e ele se 
sensibilizou. Mas disse, deputado, da 
necessidade da alteração deste projeto de lei. E 
foi bem enfático: Se não tiver alteração, 
estamos sem o passe em julho do ano que vem, 
que é quando vão ser unificados os passes livres 
do Transcol. 

Quero acreditar que o governador do 
Estado, Renato Casagrande, entenda a 
importância desta gratuidade para esta 
população que vai abandonar o tratamento, ou 
que já não vai...  Temos aqui técnicas do serviço 
de Vitória, a Regina e a Arlete, assistentes 
sociais, que sabem da dificuldade e do 
abandono do tratamento. Porque a pessoa, às 
vezes, não tem dinheiro para comprar pão para 
o filho.  Tenho cinco reais; vou comprar o pão 
para o meu filho ou vou para a consulta? Vou 
comprar o leite do meu filho ou vou para a 
consulta? A gente está falando desta população. 
E aí, é muito importante a gente garantir esta 
gratuidade em Vitória e ampliar para a Grande 
Vitória, para que as pessoas possam, de fato, ter 
adesão, contribuir para os resultados positivos, 
que é a meta 90-90-90, noventa por cento de 
pessoas testadas, noventa por cento de pessoas 
indetectáveis e noventa por cento de pessoas... 
diagnosticadas, testadas e indetectáveis; 
idetectável é intransmissível. E a gente 
consegue. 

E, aí, acho que é uma questão de 
sensibilizar mesmo o governador. Seria bom até 
se tivesse algum assessor do gabinete dele 
nestas audiências públicas porque falaria com 

ele. Não sei qual é a facilidade de acesso da 
Ceturb com governador diante da agenda. Não 
que ele não tenha interesse, mas para parar 
com ele e falar: Ah, o pessoal do movimento de 
Aids está querendo o passe livre.  É importante. 

Não sei qual é a sua relação hoje, 
deputado, com o governador, mas acredito que 
seja uma relação boa, para levar esta demanda 
para ele para que se resolva o quanto antes a 
alteração deste projeto de lei que, se for 
negado... Porque em 2012, gente, só para 
contextualizar, a Procuradoria disse que era 
inconstitucional, do Governo Casagrande. 
Ponto. Perdemos. Depois, no Governo Hartung, 
foi engavetado durante todo o mandato dele. E 
nem disse que é inconstitucional; e também não 
deu o passe livre do Transcol. E, agora, volta 
Casagrande com a boa notícia, volto a afirmar, 
da integração do Sistema Transcol. É muito 
positiva a iniciativa, porém, na ameaça da 
gratuidade e não ampliação. Então, além de não 
ampliar, a gente vai perder enquanto Vitória. 

E isso vai impactar em casos de 
internação, mortes por HIV... Temos quinze 
mil mortes por ano, ainda, por pessoas com 
Aids, no Brasil. O índice de mortalidade ainda 
é alto por causa do estigma. A mortalidade 
por HIV... Quando a gente resolver o 
problema do estigma, as pessoas vão fazer 
testagem, não vão abandonar o tratamento, 
vão ter uma vida com menos peso... 

Temos um filme, que produzimos em 
parceria com a Prefeitura de Vitória e a Ufes, 
que se chama Sob o Mesmo Céu, que fala 
muito desse peso do preconceito que as 
pessoas carregam. Não é fácil viver com HIV, 
não é fácil botar vinte e poucas pessoas no 
auditório - como está aqui hoje - vivendo com 
HIV. Somos mais de dez mil, mas destes mais de 
dez mil pessoas vivendo com HIV no Estado, a 
gente consegue reunir, uma vez por mês, 
setenta pessoas, porque as pessoas não querem 
nem falar de HIV. E a gente precisa falar não só 
sobre HIV, a gente precisa falar sobre 
sexualidade, conversar com os adolescentes 
para combater não só as ISTs, mas a gravidez na 
adolescência e outras consequências mais. E 
precisamos viver, de fato, em um estado laico, 
sem o peso da religião, sem a religião interferir 
na política pública. Porque a religião na política 
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pública é sinônimo de retrocesso. Não é 
saudável para a saúde ter a religião pautada.  

A última fala, deputado, acho que eu 
queria sugerir para o senhor... Vamos estar na 
Conferência LGBT nos dias 08, 09 e 10. Se o 
senhor puder encaminhar alguém do seu 
gabinete para representar o gabinete lá com a 
gente será muito interessante.  

E, a gente vai solicitar - já falei com o 
Fábio que estou indo como convidado e o 
Antônio como delegado -, porque é muito 
importante, que se crie na estrutura da 
Secretaria Estadual de Saúde uma Coordenação 
de Saúde para a População LGBT, para que de 
fato essa população seja vista em sua total 
complexidade, não só na perspectiva de IST. 
Então, se tiver uma coordenação para auxiliar 
até a coordenação de IST, para tratar das 
especificidades de forma transversal na questão 
da saúde, a gente vai ter mais um aval para 
avançar no enfrentamento às IST também. 

Só que nós que somos LGBTs não nos 
resumimos às ISTs.  Eu, por exemplo, sou uma 
pessoa em que o vírus intruso vive, em algum 
lugar. Dizem que ele vive em um esconderijo, 
mas não descobri ainda, senão vou jogar 
inseticida lá onde ele está e vou matá-lo. Mas 
tenho uma vida completamente saudável. As 
minhas taxas de sangue são normais, não tenho 
anemia. Claro, me cuido, mas sou uma pessoa 
que minha médica fala que tem muita gente que 
não tem HIV que não tem a saúde que eu tenho. 
A questão é se cuidar. E quero ser visto para 
além do HIV; eu não me resumo no HIV. O HIV é 
um intruso no meu corpo.  

Hoje saiu uma publicação na Agência de 
Notícias da Aids de que estão discutindo uma 
mutação genética que vai ser um novo 
tratamento, que já está em estudo, para o HIV, 
que vai fazer com que essa mutação genética 
leve os medicamentos aos esconderijos onde o 
vírus fica e vai conseguir eliminar o vírus do 
esconderijo em muito pouco tempo. A gente 
está bem próximo dessa cura. Mas, falar em 
cura de HIV... Tenho esperança na cura, mas não 
quer dizer que o problema estará sanado, 
porque a gente tem o caos da sífilis, que tem 
cura. Então, descobrir a cura do HIV não quer 
dizer que o problema estará sanado, resolvido. 
Se fosse assim, não teríamos nenhuma IST que 
tem cura, como a hepatite, e até a hepatite C 

agora, a sífilis e outras doenças mais, que têm 
cura, mas a gente vive nessa epidemia. Sabe por 
quê? Todo mundo transa. Vamos parar com 
essa hipocrisia e vamos agir de forma natural, 
entendendo que sou um ser humano com 
desejos e hormônios aflorados em minha pele, 
mas que preciso conhecer e ter uma saúde que 
me acolha, não que me discrimine, não que me 
acuse, não que me aponte o dedo. 

Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem, Dario.  
Vamos ouvir agora a médica 

infectologista e coordenadora estadual de 
DST/Aids, representando o secretário de Saúde, 
doutor Nésio Fernandes de Medeiros Júnior, 
doutora Sandra Fagundes Moreira da Silva.  
 
  A SR.ª SANDRA FAGUNDES MOREIRA 
DA SILVA - Boa tarde! Boa tarde a todos e todas.  
 Lembrando ao Doutor Hércules que sou 
pediatra. Fomos plantonistas juntos, eu pediatra 
e ele ginecologista, lembra, Doutor Hércules? 

Na realidade, sou pediatra. E nessa 
discussão da pediatria, sendo pediatra, o senhor 
lembrou, Doutor Hércules, a discussão da pílula 
do dia seguinte, da situação da prevenção. Na 
realidade, a prevenção que o senhor citou é a 
situação da gravidez. Porém, como o Dario 
falou, dentro da situação do HIV/Aids, a gente 
tem na Mandala uma prevenção da pílula do dia 
seguinte também, apesar de a gente não 
chamar de pílula do dia seguinte; a gente chama 
de pílula das 72h, que são medicamentos 
antirretrovirais que você precisa tomar nas 
próximas 72h que entrou em contato com o 
vírus, se o vírus  penetrou em você ou pelo 
sangue na relação sexual.  

Então, esses antirretrovirais são 
disponibilizados no SUS desde 2007, 2008. A 
gente já tinha todo um trabalho, então já é 
antiga essa questão da profilaxia pós-exposição, 
que ficava limitada aos serviços de saúde, para 
os profissionais de saúde. E daí realmente é o 
mesmo medicamento e a mesma forma de 
prevenção também para relação sexual, pós-
acidente sexual, como para violência sexual.  

Então, esses medicamentos também a 
gente toma após uma situação de exposição ao 
vírus, também como na situação que o senhor 
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colocou, na questão da gravidez. Que é a PEP, 
profilaxia pós-exposição, que é a mais conhecida 
e que tem toda uma divulgação pelo Ministério 
da Saúde, por agente, pela Secretaria de Saúde. 
Tenta-se cada vez mais fazer com que toda a 
população conheça e procure porque é um 
serviço de urgência, a questão é um serviço de 
urgência. 

A gente estava num evento inclusive, o 
encontro dos serviços de Aids no estado, na 
semana passada, com cento e dez pessoas de 
todos os serviços profissionais, com o Ministério 
da Saúde. E a grande discussão para o ano que 
vem é exatamente discutir onde melhor colocar 
a PEP, porque, no estado, a gente definiu nas 
UPAs, nos prontos-socorros. Por quê? Pronto-
socorro e UPA, PA, é onde tem médico, 
enfermeiro e farmacêutico, vinte e quatro 
horas. Então, tem que ser num tipo de 
atendimento vinte e quatro horas, porque a 
pessoa precisa ser atendida de urgência. No 
máximo até quatro horas depois ser atendida, 
independente de qualquer classificação de risco. 
A pessoa tem que começar a tomar o remédio, 
para não infectar pelo vírus. Então, cada vez 
mais tentar divulgar essa situação de prevenção.  

A outra forma de prevenção, na 
discussão que o Dario coloca na situação da 
PrEP. A PEP a gente já tem definido, é uma 
questão de urgência e não tem discussão, 
qualquer serviço de saúde tem que atender, 
porque é uma questão de urgência. Se não 
atender, é negar atendimento médico. É negar 
socorro. Tanto para a PEP sexual, na questão do 
rompimento do preservativo ou não usou o 
preservativo, assim como na violência sexual, 
assim como na questão do acidente mesmo 
profissional, furo cortante.  

Mas a PrEP é uma situação que é um 
medicamento específico que não é o mesmo 
medicamento que se trata os pacientes, não é o 
mesmo medicamento que se usa na PEP. O 
medicamento antirretroviral, que na realidade 
são dois dentro de um mesmo comprimido, 
chama Truvada. E para a PrEP, a profilaxia pré-
exposição, no Brasil tem uma política definida 
que definiu desde o final de 2017. A definição é: 
os estados todos têm que ter um serviço, que é 
o que aconteceu no Espírito Santo, e toda 
capital do país tem que ter um serviço. E ainda 
não tem por problemas que a prefeitura está 

enfrentando por falta de médico ainda. Ainda 
tem só um médico.  

Mas essa situação da PrEP é uma 
situação que é um medicamento que a pessoa 
toma, mas com o maior cuidado possível, 
porque ela tem que fazer todos os cuidados de 
saúde, uma saúde integrada com todas as 
formas de atendimento, com um cardiologista, 
com uma questão de endócrino, uma questão 
do próprio médico clínico e não é para o 
infectologista. É uma atenção à saúde, é um 
cuidado com a saúde de uma pessoa que vai 
tomar o remédio para a vida toda. Tomar para 
se prevenir, para não se infectar pelo HIV. 
Então, a prevenção mesmo, é tomar um 
comprimido por dia, que chama Truvada, que 
vai fazer com que ele não se infecte pelo HIV.  

Então, não é nem no serviço de Aids, não 
precisa nem ser no serviço de Aids, pode ser no 
serviço de uma referência importante do 
município. Que é outro tipo de serviço, não é o 
tratamento e o cuidado das pessoas vivendo 
com HIV/Aids, é diferente. Então, é só para ficar 
bem claro que às vezes a gente fica confuso 
nessa questão da PrEP e da PEP. E a PrEP nos 
preocupa, porque foi um dos grandes debates 
do nosso encontro da semana passada. A gente 
teve dois dias, não é, Andrea?  

Eu estou aqui representando a 
Coordenação de Aids e a Secretaria de Saúde 
junto com a nossa assistente social, que é 
responsável pela relação entre... Ela é a nossa 
técnica. Ela e a Julimar são as responsáveis, 
assistentes sociais responsáveis na interface 
junto com a sociedade civil como um todo.  

E lá a gente teve uma grande discussão, 
inclusive com o representante do Ministério da 
Saúde, que não tem nem muita perspectiva para 
o ano de 2020 sobre PrEP, porque a gente está 
com dificuldade do comprimido. Os 
medicamentos antirretrovirais são comprados 
pelo Ministério da Saúde, entregues à Secretaria 
de Saúde, e nós, Coordenação Estadual de Aids, 
entregamos a todos os municípios e serviços.  

Os antirretrovirais só podem ser 
comprados pelo Ministério da Saúde por 
decisão tripartite. Então, é o Ministério que 
envia, e a gente está com dificuldade no 
medicamento Truvada atualmente. E a gente 
não sabe como vai ser no ano de 2020. Então, a 
gente nem conseguiu discutir. Sidney estava 
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presente, a sociedade civil estava presente no 
nosso encontro, a gente teve representantes do 
Conselho Estadual de Saúde, representante da 
LGBT, representante da RNP, representante da 
mulher, representante do jovem HIV, então, 
assim, a gente estava lá discutindo e discutindo 
com o Ministério da Saúde, gente!  

O Sidney pode até ver a visão dele, 
porque no meu sentimento, na visão que eu 
fiquei, é que a gente tem que ver como vai ser 
no ano de 2020. A questão do medicamento, 
que a gente não pode comprar, e quem compra 
é o Ministério da Saúde - que lá, em São 
Francisco, quem compra é o próprio paciente, 
porque lá não existe uma política pública de 
distribuição de antirretroviral dos Estados 
Unidos. A pessoa que compra na farmácia, mas 
aqui só pega quem é dentro da população chave 
que está num serviço que vai ser distribuído um 
remédio do SUS e quem compra é o Ministério 
da Saúde. Eu acho que é para ficar muito claro 
isso aí, Dario, não é? Porque você colocou a 
situação e a gente ficou meio em dúvida lá no 
nosso encontro. 

Sobre a situação, apesar de que na PrEP, 
só para lembrar que a gente tem o município de 
Guaçuí, o município de São Mateus, o município 
de Vila Velha; todos já com o sistema e os 
serviços todos autorizados, já fazendo e os 
médicos treinados, todo mundo treinado. 
Temos treze municípios com serviços treinados, 
prontinhos para começar e já autorizados pelo 
Ministério da Saúde. É só chegar o remédio, só 
chegar, só tiver gente... E não precisa de 
infectologista, que não é com infectologista. 

E, sobre a situação dos serviços de Aids, 
também não é, necessariamente, a presença 
única do infectologista, porque, hoje, o 

tratamento do HIV/Aids é um tratamento que 
pode ser feito por médicos treinados, com a 
colaboração da equipe multidisciplinar, lógico. 
Sem a equipe, sem farmacêutico, sem 
enfermeiros, sem outro clínico geral, sem o 
ginecologista, sem o cardiologista e outros 
não tem como nem a gente atender e, lógico, 
também, na Pediatria das crianças. 

Sobre a transmissão vertical, Doutor 
Hércules, também, tem a questão da prevenção, 
que é uma prevenção também dentro da 
mandala da prevenção, que é a mais importante 
situação dentro da mandala da prevenção que a 

gente coloca, que é toda a situação da 
prevenção, o tratamento como prevenção, a 
pessoa tratar, ficar carga viral indetectável; 
também tem a prevenção da PEP, se tiver 
qualquer acidente, qualquer situação que se 
expõe, tomar os remédios como remédio de 
urgência - não é para ficar em fila de espera, é 
para tomar o remédio com urgência, como 
urgência na UPA, nos serviços de urgência - e, 
também, a situação da PrEP, para pessoa não se 
infectar, a gente tem a situação da prevenção 
da transmissão vertical.  

Uma criança com AIDS no estado, para a 
gente, é inaceitável, porque tem vinte anos, não 
é, Andrea? No nosso plano tem vinte anos que, 
todo ano, a gente coloca... Para quem conhece a 
coordenação, que tem vinte anos que a gente 
faz o plano estadual, todo plano estadual a 
gente coloca como plano de meta nenhuma 
criança nascer com HIV no estado Espírito 
Santo.  

E a gente viu uma redução - não é 
Andrea? -, nesses tempos todos, nos últimos 
anos, e esta semana a gente descobriu que, 
apesar de a gente ter visto uma redução, a 
gente descobriu mais casos em 2017. Então, 
2017, para nosso espanto, a gente teve oito 
crianças nascendo com Aids no Espírito Santo.  

Então, isso para gente foi muito pior do 
que a gente ser exemplo de epidemia de sífilis, 
porque a epidemia sífilis é sexual e a discussão é 
que a gente está batalhando e conseguindo 
reduzir o número de crianças com sífilis, mas a 
criança com Aids, realmente, é uma situação 
que a gente não aceita. É inaceitável! 

Então, a meta moral da Coordenação 
Estadual de Aids continua sendo, e a 
Secretaria de Saúde, é não ter nenhuma 
criança nascendo com HIV/Aids. E, no ano de 
2018, a gente não teve nenhum caso mesmo, 
mas a gente, nessa luta intensa contra a sífilis, 
a gente tem que voltar, também, a fazer uma 
luta intensa quanto à questão do HIV, que é a 
prevenção, prevenção na gravidez, porque se 
a mulher também tomar os medicamentos 
antirretrovirais é tratar e não ter nenhuma 
criança nascendo com HIV. 

E, na discussão da gravidez, é: todo pré-
natal tem que ter qualidade. Qual é a 
qualidade? Fazer exames de todas as gestantes, 
fazer o teste de HIV, fazer o teste de sífilis para 
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nenhuma criança não nascer nem com sífilis, 
nem com Aids neste estado. 

Bom, a gente está conseguindo. No ano 
de 2018 a gente não teve nenhuma criança com 
Aids e, no ano de 2018, a gente reduziu em 
vinte por cento os casos de sífilis congênita. 
Então, para a gente isso foi uma grande vitória, 
porque o estado de São Paulo, por exemplo, 
reduziu em três por cento os casos de sífilis 
congênita de 2018 e fez festa. Então, a gente 
reduzir em vinte por cento, a gente está 
fazendo, também, festa. 

O problema da sífilis é no Brasil inteiro, 
no mundo inteiro. É um fenômeno mundial de 
uma epidemia, que veio mesmo, e que está 
mundialmente e no Brasil também. 

Bom, sobre a situação da questão do 
número de pessoas vivendo no estado, na 
situação ainda da preservação, lógico, use o 
preservativo, vamos continuar falando, porque 
o uso de preservativo é a forma de prevenção 
de todas as ISTs e da gravidez indesejada. Então, 
vamos continuar falando que tem que usar 
preservativo sim. O Ministério tem tido 
dificuldade na compra de preservativo. O Estado 
garantiu, no ano de 2018 e está garantindo no 
ano de 2019, a compra de quase cem por cento 
do preservativo para o estado, na distribuição 
geral do estado. A gente foi um dos únicos 
estados brasileiros a ter preservativos 
comprados para distribuir para a população.  

A gente tem no plano comprar seis 
milhões de preservativos sempre. A gente 
sempre compra. Nos últimos dez anos a gente 
nunca deixou de comprar, assim como nunca 
deixou de comprar enquanto Estado, enquanto 
Secretaria de Estado, todo medicamento que é 
necessário para tratamento das DSTs e 
tratamento das infecções oportunistas do HIV, 
de alto custo. A Secretaria do Estado sempre 
comprou nos últimos vinte anos. Se em algum 
momento houve falta de uma Pravastatina ou 
de alguma situação, foi por dificuldade de 
compra no processo, mas o Estado nunca se 
negou a comprar.   

A gente compra e não está faltando 
nenhum desses medicamentos em termos do 
alto custo do Estado, que a gente acabou de 
fazer outra resolução com outro pacto na CIB, 
que os municípios são obrigados a comprar 
todos os medicamentos de DST de baixo custo. 

Mas, a gente vê que muitas vezes o 
paciente reclama que não conseguiu achar o 
medicamento, a gente inclui na lista do Estado 
também os medicamentos do município, porque 
a gente sabe que muitas vezes alguns 
municípios não compram. Então, a gente fica 
com compra dupla. Na nossa lista tem aquela 
lista de trinta e dois remédios; do município tem 
trinta e seis remédios. O que o município tem 
que comprar é toda a atenção primária da 
atenção básica, que é Novalgina, Paracetamol, 
Amoxicilina, quer dizer, remédios básicos 
mesmo, de atenção básica. 

Então, esses remédios estão lá e, além 
disso, tem os remédios de DST de baixo custo e 
a gente sabe que muitas vezes não compra. Por 
isso que o Estado, além do alto custo, compra 
também muitos de baixo custo, como a Sulfa, a 
própria Amoxicilina e a Amoxi com Clavulanato. 
E a gente acabou de pactuar na CIB de novo 
outro pacto. A gente faz pacto de dois em dois 
anos sobre a compra dos medicamentos. 

A respeito do número de pacientes e a 
respeito do problema que a gente veio discutir 
aqui, que é o vale, a questão do passe livre, não 
é vale-transporte, é passe livre das pessoas 
vivendo com HIV, o que é que a gente tem? A 
gente tem no estado uma possibilidade de 
dezesseis mil pessoas vivendo com HIV/Aids. A 
gente ainda não identificou todas, porque as 
pessoas não procuram para fazer teste e a 
gente, por mais que a Andrea, que é a 
coordenadora estadual da van do CTA 
Itinerante, vá para rua e vá para a praça... já tem 
uma programada para o dia 29 de novembro 
nas praças. A gente vai fazer, mas a gente não 
consegue chegar a cem por cento das pessoas.  

Mas, o Estado do Espírito Santo já 
diagnosticou pelo menos noventa por cento das 
pessoas que são HIV no estado. Porque a gente 
tem de quatro milhões de pessoas a gente teria 
dezesseis mil pessoas HIV positivo, e a gente já 
tem conhecimento de quinze mil e quinhentas. 
A gente já fez teste de quinze mil e quinhentas. 
A gente tem acompanhado nos nossos serviços 
do Estado doze mil e duzentas pessoas tomando 
antirretrovirais, porque a gente tem um 
cadastro do Siclom, que é o sistema de 
medicamento antirretroviral, que é cem por 
cento confiável e em por cento absoluto. Só 
pega remédio no Siclom. Estão aqui os meninos 
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que não me deixam mentir, né? Todo mundo 
que pega, só pega no Siclom. Então, assim, a 
gente conhece doze mil e duzentas pessoas que 
estão pegando remédio do Siclom, que estão 
vivas e bem. A gente fala vivas e bem. Estão 
tomando remédio e vivendo bem! 

A gente, então, já conseguiu chegar a 
noventa por cento da meta de pessoas tratadas 
com antirretroviral. E, além disso, a gente tem 
outra grande vantagem que a gente, dentro 
dessas noventa por cento de pessoas que já 
estão em uso de antirretroviral no estado, 
noventa e dois por cento estão indetectáveis. 
Tudo isso a gente tem como ver, porque a gente 
tem um sistema de exames, que é o Siscel, 
porque todo mundo faz carga viral CD4 no 
Siscel. Então, a gente conhece, a gente tem 
absoluta certeza de quantos estão lá: noventa e 
dois por cento com carga viral indetectável. 

Então a gente está numa boa hora, a 
gente está num bom momento e isso é muito 
bom para a gente. Reduziu a mortalidade no 
ano de 2018. A taxa de mortalidade caiu vinte 
por cento dos casos de HIV e a nossa taxa de 
mortalidade é até mais baixa do que a taxa do 
Brasil como um todo.  

Agora, nessa situação do passe livre, 
entre essas doze mil e duzentas pessoas que 
tomam antirretroviral e que são pacientes HIV e 
usam o sistema, na realidade a gente acredita 
que dez por cento dessas pessoas 
necessitariam, realmente, do passe livre total, 
tanto em Vitória como em... Quer dizer, se a 
gente pudesse ter para todo mundo seria 
melhor, mas pelo menos, como o Dario colocou, 
pelo menos para as pessoas com maior 
dificuldade, né? 

E quem são as pessoas com maior 
dificuldade? Principalmente as populações 
chave e principalmente as pessoas com mais 
baixa renda. Acredito que dez por cento dessas 
pessoas que a gente pede encarecidamente que 
o Estado, que o Doutor Hércules discutam como 
fazer para a gente voltar a incluir essa questão 
do vale, o passe livre, nesta situação, deste 
quantitativo de pessoas vivendo com o HIV.  

E sobre a situação das pessoas trans, e 
questão da maior vulnerabilidade das 
populações chave, que é quem pode acessar à 
PrEP, por exemplo, Dario teve uma discussão de 
que a gente acaba discutindo a questão dos 

transexuais e da situação toda das pessoas LGBT 
só dentro do HIV. Na realidade, a gente tem um 
projeto dentro da Coordenação de Aids junto 
com a população LGBT, que é um projeto de 
ação de trabalho com as pessoas LGBT. Mas, 
também, tem da Secretaria de Justiça, a Ação 
Social e todos, né? Mas é dentro da Secretaria 
de Saúde.  

Além disso, a gente não tem só na 
questão do HIV. A gente tem também o 
ambulatório de transexuais e de travestis, 
diversidade sexual lá, que funciona no Hospital 
das Clínicas, na Casa 2, que é um ambulatório, 
uma parceria do Estado, que montou lá dentro 
do Hospital das Clínicas um ambulatório de 
atendimento nas outras questões de saúde, que 
não é só a questão do HIV, lógico, que é dentro 
de outro ambulatório inclusive, mas para o 
ambulatório de saúde mesmo da pessoa. 

E, por último, eu acho que teria que 
discutir a situação da educação sexual como um 
todo. O que a gente vê é que a gente tinha 
mesmo um projeto de educação sexual, de 
discutir sexualidade, de discutir questão de DSTs 
em todas as escolas do país até dois anos atrás e 
este programa foi extinto. Era um programa 
junto com a Unaids e junto com a Unicef, e era 
do Ministério da Saúde, que repassava recursos 
para todas as Secretarias de Educação para 
discussão e projetos de saúde nas escolas. E isso 
acabou. 

E a gente, infelizmente, agora só 
depende desse novo currículo, desse novo 
formato de ensino, de dentro dos dezesseis 
temas que tem lá de discussão que os 
professores podem optar o que discutir com 
aluno aquele ano, é batalhar e discutir o tempo 
inteiro para que os professores escolham um 
dos temas como IST, porque são dezesseis 
temas que podem escolher, um ou dois para 
discutir o ano todo. Então são dezesseis temas.  

Então quem escolhe, não tem mais um 
projeto que fale o tempo de IST, nem de HIV. E é 
realmente uma absoluta necessidade. A gente 
continua discutindo que é absoluta necessidade 
de discussão do tema DST, HIV e a questão da 
sexualidade pela situação de que as pessoas 
jovens, a nossa epidemia hoje, o maior número 
de casos de sífilis e HIV realmente está entre a 
população de quinze a trinta anos de idade. E as 
pessoas se infectam entre catorze e quinze anos 
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de idade, que é o adolescente ou o adulto jovem 
que tem que discutir. E uma das formas de 
discussão é dentro da escola. Então, é a gente 
realmente tentar discutir cada vez mais como 
tema dentro de sala de aula também. 

 Então, na realidade, de dentro da 
proposta do passe livre para as pessoas HIV eu 
queria só colocar esses números para poder ser 
um dos temas de discussão do Doutor Hércules 
lá. Doze mil e duzentos, hoje, vivem com HIV, 
tomam medicamento e precisam ir para a 
consulta, precisam ir fazer os seus exames. E a 
gente tem que cada vez mais integrar a saúde, 
porque a gente tem lá, ele precisa não só do 
médico que faz a receita do antiviral, ele precisa 
consultar com psicólogo, ele precisa ir ao Caps, 
ele precisa da integralidade com a situação do 
tratamento da sífilis, que tem que ser lá na 
unidade de saúde. Então, tem várias situações 
que ele precisa circular e precisa do passe livre 
nesta situação. 

Bom, obrigada! Boa tarde! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Obrigado, doutora Sandra. 
Vamos ouvir agora a palavra do 

representante do Conselho Estadual de Saúde, 
Sidney Parreiras de Oliveira. Por favor, Sidney. 

 
O SR. SIDNEY PARREIRAS DE OLIVEIRA - 

Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a Mesa 
na pessoa do Doutor Hércules, todos os 
membros que estão presentes aqui nesta Mesa 
e todos que se fazem presentes neste plenário. 

Estou aqui muito feliz representando o 
Conselho Estadual de Saúde, a mesa diretora. 
Mesmo representando a mesa diretora do 
Conselho Estadual, sou uma pessoa vivendo 
com HIV/Aids há vinte e três anos. E, quando a 
gente vem discutir um tema como este, que é o 
passe livre, e a gente tem um representante da 
Ceturb, tem uma médica que acabou de falar da 
importância desse passe livre. Temos aqui 
também um representante que também vive 
com HIV, que falou muito bem da importância. 

Como também tem as assistentes sociais 
dos serviços que muitas das vezes ficam 
descabeladas com situações de pacientes que, 
às vezes, porque ele vai para a consulta, às 
vezes na consulta ele precisa de um laudo e o 
laudo, às vezes, a assistente social que tem que 

preparar para que a médica depois venha 
verificar e assinar. Tem consultas das 
especialidades que muitas vezes ele não 
consegue, tem que voltar à assistente social. E a 
assistente social às vezes vem falar assim: 
Sidney, a gente tem que fazer alguma coisa 
porque tem muito paciente que está 
desempregado, em uma situação muito 
complicada da sua vida e que às vezes tem 
dificultado o tratamento dele dentro da saúde 
para com que ele venha ser um paciente 
indetectável, ele venha a ser um paciente de 
novo sadio.  

Então, a gente tem visto muita luta nos 
serviços que fazem o tratamento de HIV. As 
assistentes sociais estão aqui e elas podem falar 
melhor do que eu o desespero delas de verem 
esse paciente que muitas das vezes quando elas 
tentam ter acesso a ele, elas dizem para ele e 
ele fala: Não tenho dinheiro da passagem para 
buscar o meu laudo. Não tenho dinheiro da 

passagem para eu ir lá na consulta. Como que 
eu vou fazer?  

E aí agora vem o Governo com essa 
demanda de o ano que vem, se não 
regulamentar, tirar isso que é um direito que 
já foi ganho, que está na lei, que está na 
Câmara, foi aprovada na Câmara dos 
Vereadores, e agora vem essa dificuldade de 
querer tirar aquilo que já foi dado. É muito 
complicado!  

Então, pensando em saúde pública, a 
gente vê que o tratamento dessas pessoas que 
estão vivendo com HIV/Aids hoje, que estão 
desempregadas. Há pouco tempo agora, 
doutora Sandra e todos que estão aqui, tem um 
membro da nossa rede que trabalha com o 
público, servindo bebidas para as pessoas. Ele é 
barman. Descobriram que ele era HIV. Ele foi 
mandado embora. São situações que pessoas 
vivendo com HIV/Aids enfrentam. Essa pessoa 
hoje está desempregada e às vezes ela precisa ir 
à consulta ou já tem uma consulta marcada para 
ela em uma especialidade. A especialidade, se 
ela não consulta hoje, amanhã você encontra a 
especialidade para você consultar. Demanda um 
tempo, mas, às vezes, é dificultoso. E quando o 
serviço liga, você está em casa, não tem como ir 
porque não está trabalhando, não tem um 
emprego, não tem a passagem para você  ir lá 
dar continuidade em seu tratamento para que 
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você volte para a sua médica de uma forma 
mais tranquila.  

Então, é muito complicado. E como 
membro do Conselho Estadual, acredito que a 
saúde de uma pessoa saudável onera menos 
para o Governo do que uma pessoa com essa 
dificuldade. E, cada vez mais, complicando a sua 
saúde e com outras comorbidades que a 
dificultam fazer o tratamento.  

O membro do conselho fala de coração 
para vocês: viemos aqui afirmar que somos a 
favor que esse passe livre seja integrado porque 
isso para o Governo vai ser lucro; não vai ser 
perda, vai ser um investimento na saúde.  

Quero falar para a doutora Sandra, que 
como membro do conselho hoje, que ela 
provoque o Conselho Estadual, Sandra, dentro 
da Câmara Técnica, as dificuldades dos serviços. 
Porque dentro do Conselho Estadual tem uma 
Comissão da Municipalização, que é a comissão 
que vai aos conselhos municipais, trabalhar os 
conselhos municipais, para levar a demanda dos 
serviços para que seja discutido dentro dos 
conselhos municipais daquele local para que a 
saúde possa, cada vez mais, melhorar. O 
conselho está aí para isso, para fiscalizar e 
propor.  

Então, meu nome é Sidney. Agradeço 
esta oportunidade de estar aqui falando.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem, Sidney. Obrigado! 
Vamos ouvir agora o membro da 

Comissão de Direitos Humanos da OAB, doutor 
José Amazias Correia dos Santos.  

Quero registar aqui que a OAB tem tido 
um trabalho importante. Quinta-feira passada 
participei lá na Mesa de um debate sobre o 
saneamento básico. Quando foi que OAB se 
preocupou com isso? É muito importante! 
Mesmo porque menos de cinquenta por cento 
de esgoto no Brasil hoje é tratado. A gente sabe 
que existe um projeto para tratar todos os 
esgotos no Brasil até 2033, que se gastariam 
quinhentos e oito bilhões de reais. Não vai 
tratar, vai gastar com saúde um trilhão, 
trezentos milhões de reais.  

É um registro que faço. O nosso 
presidente tem tido uma atuação muito boa em 
todas as áreas. Então, é um prazer muito grande 
estar aqui também ouvindo a OAB.  

Pois não, José Amazias.   
 

O SR. JOSÉ AMAZIAS CORREIA DOS 
SANTOS - Primeiramente quero saudar a Mesa, 
os demais que se encontram aqui presentes. 
Estou aqui representando a Comissão de 
Direitos Humanos da OAB, na pessoa da nossa 
presidente Talita Pereira. E parabenizar o doutor 
Hércules pela organização dessa audiência 
pública, um tema de muita relevância e 
importância, principalmente para aqueles que 
convivem, como foi explanado aqui à Mesa, com 
HIV/Aids, pessoas com doenças crônicas. 

E falar que ao regulamentar essa lei, pelo 
Estado, que a luta é essa para que seja 
regulamentada, não é um favor que está sendo 
concedido. É um direito garantido até mesmo a 
questão de um direito constitucional da 
dignidade da pessoa humana, para que a pessoa 
possa levar a sua vida de uma forma mais digna, 
mais justa, igualitária. 

Então, nós, como direitos humanos, 
temos acompanhado também a questões da Lei 
Municipal n.º 8144, que foi em 2011, já é um 
direito que foi estendido há oito anos. Então, 
esse direito hoje não pode ser retirado daqueles 
que já obtêm esse direito. Não é uma questão 
de favor ou benefício, é um direito. Então, o que 
é direito você tem que lutar para que ele seja 
preservado. E se já há oito anos esse direito vem 
sendo disponibilizado para as pessoas com 
doenças crônicas, HIV/Aids, esse direito tem que 
permanecer. 

Basta que seja regulamentada pelo 
nosso governador, pelo Estado, assim também 
não só o município de Vitória, porque essa lei 
municipal, em Vitória, mas para que sejam os 
demais municípios também abrangidos por essa 
lei. Como a doutora Sandra falou, o quadro é 
agravante, praticamente dezesseis mil pessoas 
já foram detectadas, doze mil duzentas já em 
tratamento, muitas não querem aparecer, não 
querem se expor.  

E desses milhares de pessoas, muitas, 
como foi colocado à Mesa aqui, que não têm 
condições de se dirigir a um tratamento médico. 
Não é só a questão de um direito de passe livre 
para que esse paciente possa se deslocar a um 
tratamento, somente quando vai a um 
tratamento, mas, para que ele possa ter esse 
direito de ir ao tratamento, de se dirigir para a 
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questão do seu lazer, da sua saúde, da sua 
educação também, como uma questão de 
dignidade da pessoa humana. 

Então, nós da Comissão de Direitos 
Humanos nos colocamos aqui à disposição de 
todos para juntamente a gente lutar por esses 
direitos e, no que for necessário, nós estaremos 
sempre presentes. Eu agradeço a todos pela 
palavra. (Palmas)  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem. Depois, se o doutor 
Rodrigo quiser fazer uso da palavra também, em 
seguida a gente pode passar para você.  

Vamos ouvir agora o diretor de 
planejamento da Ceturb, José Carlos Moreira. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS MOREIRA - Eu quero 

saudar o Doutor Hércules por ter convocado a 
Ceturb para essa audiência pública. Nós 
entendemos como convocação e é um dever 
nosso atender. Também cumprimento a todos 
da Mesa e todos os demais presentes. 

A minha fala aqui é breve por dois 
motivos. A questão da integração do sistema 
municipal de Vitória, a Ceturb dentro da sua 
expertise operacional de operar as redes de 
transporte coletivo público urbano já está 
avançando as tratativas de ordem técnica, com 
os técnicos da prefeitura de Vitória, já até em 
função desse cronograma que foi anunciado 
pelo Governo do Estado, que sinaliza que a 
partir de julho de 2020 esses sistemas já 
deverão estar começando a integrar física e 
operacionalmente.  

O primeiro passo já foi dado, que foi um 
passo por sinal bastante importante que foi a 
questão da integração dos bilhetes - agora que é 
o chamado o bilhete único -, e a integração 
operacional vai acontecer de forma que seja 
buscada maior racionalidade das redes de 
transporte, que hoje são basicamente três redes 
de transporte que competem entre si: que é o 
Sistema Municipal de Vitória, o Sistema Transcol 
e o Sistema Municipal de Vila Velha. Esses dois 
sistemas públicos municipais - Vila Velha 
também está caminhando para integração -, 
então a ideia que se tenha um sistema único, 
obviamente que algumas soluções terão que ser 
buscadas, em função das particularidades de 
cada rede hoje existente, mas isso aí é uma 

questão que Ceturb, juntamente com os 
técnicos da Prefeitura de Vitória e Vila Velha, 
haverá de encontrar a solução mais adequada. 

Com relação à questão das gratuidades 
no sistema Transcol, hoje, basicamente, existem 
duas leis complementares que regulamentam a 
gratuidade no Sistema Transcol. Uma que é a Lei 
Complementar n.º 664/2012, Doutor Hércules, 
que ela veio, exatamente, regulamentar o artigo 
229 da Constituição Estadual que, por sua vez, 
foi alterado pela Emenda Complementar n.º 
86/2012. Em seguida veio essa Lei 
Complementar n.º 664, que regulamenta, 
basicamente, todas as gratuidades hoje 
existentes, enfim, que envolvem estudantes e 
outras categorias de beneficiários.  

E tem uma lei, também, que ela funciona 
não isoladamente, mas é uma lei que, 
especificamente, trata de um conjunto de 
beneficiários, uma lei, também, muito 
importante, que por sinal já até merece ser 
aperfeiçoada, que é a Lei Complementar n.º 
213/2001, que trata das gratuidades das 
pessoas com deficiência. 

O caminho, na verdade, é esse mesmo 
como a gente já até, numa conversa que nós 
tivemos lá na Ceturb, com o Dary que esteve lá, 
recepcionado pelo nosso diretor-presidente, o 
Raphael Trés, da qual participei, também, da 
reunião. O caminho é realmente este: buscar 
essa regulamentação dentro de um tempo hábil 
possível, para que quando chegue até lá, junho, 
julho do ano que vem, essa questão legal já 
esteja solucionada e entra dentro da 
competência da Ceturb de fazer valer a 
aplicação da lei e fazer valer regulamentar 
algumas coisas que, efetivamente, a lei 
complementar não alcançar e tudo. Enfim, valer 
fazer a operacionalidade do cumprimento da lei.  

Por enquanto é isso que tenho para 
esclarecer. Coloco-me à disposição de todos 
aqui para prestar outros esclarecimentos que 
forem necessários, tanto aqui nesta Mesa como 
fora daqui, contato telefônico, por e-mail, 
enfim, a disponibilidade continua. 

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE − (DOUTOR 

HÉRCULES − MDB) −  Vamos passar, agora, a 
palavra para as pessoas que não estão na Mesa. 
Quero lembrar, também, que os que não estão 
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na Mesa não são menos importantes do que 
quem está na Mesa. Estamos aqui por alguns 
momentos, pois outros ocuparão o nosso lugar. 

Mas eu quero lembrar, também, essa 
luta de ajudar as pessoas nossa é muito grande. 
Estou vendo aqui umas amigas, especialmente a 
Rosilda. Nós estamos vindo de outra audiência, 
também, lutando para que o Estado possa criar 
a Nota Capixaba. Já tem no Rio Grande do Sul, 
tem no Paraná, São Paulo tem, mas não é igual à 
que gente está querendo. 

O que nós estamos querendo? É que a 
Nota Capixaba, parte da arrecadação seja 
destinada ao Terceiro Setor. O que é o Terceiro 
Setor? São essas entidades sem fins lucrativos, 
tipo Apaes, Pestalozzis, União do Cego, Luiz 
Braille, Amaes, Acacci, Afecc, enfim, uma gama 
de entidades que poderão ser beneficiadas. 
Porque esse pessoal, igual muitos que estão 
aqui, aqui são verdadeiros missionários, 
trabalham em favor de ajudar a população que, 
muitas vezes, não tem onde recorrer e aqui a 
Casa é para isso. E eu estou à disposição para 
isto: para lutar para ver se a gente melhora.  

Então, a Nota Capixaba, já está bem 
avançada essa discussão. Provavelmente o 
governador Renato Casagrande irá implantar. Já 
estivemos com ele e, também, hoje, com o 
secretário da Fazenda. Está bem adiantado. Foi 
criada uma comissão para ver como é que vai 
acertar esses detalhes para que não só aumente 
a arrecadação, mas se aumentar a arrecadação, 
o que vai acontecer? Vai destinar parte dessa 
arrecadação para essas entidades. 
Pois não? Agora é a Rosilda. Nós estávamos 
juntos lá também. 
 

A SR.ª ROSILDA MARIA DIAS -  Boa tarde 
a todos e todas. Meu nome é Rosilda, eu sou 
representante de um fórum de pessoas com 
deficiência do município de Vila Velha, e esse 
fórum foi criado com o intuito da discussão das 
políticas públicas das pessoas com deficiência e 
eu queria colocar... Eu não gravei o seu nome. 
Sim! Dario? Muito obrigada pelas informações! 
São preciosíssimas!  

E, de verdade, quando a gente não tem 
informação, a coisa fica mais difícil do que ela já 
é, né? Obrigada pelas informações. 

Queria agradecer também ao deputado 
Doutor Hércules pela inclusão, porque vocês 
que têm HIV e que lutam pelo HIV são como 

nós, pessoas com deficiência, como os idosos, 
como as lésbicas e as outras. Por quê? Porque 
nós somos a minoria desprezada de quem a 
sociedade não quer saber. A sociedade não está 
nem aí para a gente. Deficiente, aidéticos, 
idosos... A sociedade não quer saber. Então essa 
minoria desprezada é acolhida por alguns 
deputados como o Doutor Hércules. O Doutor 
Hércules não nos despreza. 

Algumas vezes as pessoas falam Ah, mas 
político é tudo igual! Verdade! Político é tudo 
igual: os que trabalham, trabalham; e os que 
não trabalham, não trabalham. Político 
realmente é tudo igual. A gente tem que 
valorizar essa classe desses políticos que 
trabalham a nosso favor, a favor da minoria 
desprezada, que ninguém quer saber ver, que 
somos nós.  

Eu, como o fórum, apoio - aprovo, tá 
certo? - porque eu conheço pessoas também 
que usam cadeira de rodas e são surdas. Eu 
conheço pessoas que usam cadeira de rodas e 
são cegas, eu conheço pessoas que usam 
cadeira de rodas e têm o vírus HIV. Então não 
está distante de ninguém a realidade, nem na 
cadeira de rodas e nem das outras dificuldades 
e adversidades pelas quais a gente passa no dia 
a dia. 

Eu trago para vocês, em nome do Fórum 
da Pessoa com Deficiência do município de Vila 
Velha, o nosso apoio, a nossa força e a 
compreensão. 

Então, obrigada mais uma vez, Doutor 
Hércules, pela iniciativa de inclusão a essas 
pessoas como nós, que somos desprezados, que 
somos a minoria desprezada. 

É isso. Obrigada. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Devo lembrar também para você que 
está em casa, que eu fiz uma representação no 
Tribunal de Contas sugerindo que não aprovem 
as contas dos gestores cujos prédios não têm 
acessibilidade. A mesma representação, fiz ao 
Ministério Público Estadual e ao Ministério 
Público Federal. 

Não é possível a dificuldade que as 
pessoas têm com falta de acessibilidade. A lei 
n.º 13.146/2015, estabelece todos esses 
critérios. Não é nenhum favor, é obrigação. É lei 
e é direito. 

Identificador: 340035003000320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



108 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 07 de novembro de 2019 

Aqui na Assembleia nós estamos lutando 
e este ano o presidente prometeu que fará 
contrato com pessoas que possam transmitir as 
sessões em sinais de Libras, porque quem está 
em casa não sabe o que nós estamos falando 
aqui, não é? 

Então é preciso. E isso fica muito barato, 
é inclusão! Nós vimos agora, recentemente, o 
primeiro deputado federal cego do Brasil, Felipe 
Rigoni. Chegou a Brasília, tiveram que fazer faixa 
tátil, bancada, microfone, tudo com sistema 
Braille, para inclusão.  

Então é preciso que todos tenham. Na 
verdade é uma luta que nós vamos continuar 
agarrando nesse mister. Com certeza nós vamos 
conseguir. 

Quem é agora? É a Viviane que vai falar? 
(Pausa)  

Viviane não quer falar. É o doutor 
Rodrigo, então? 

Doutor Rodrigo, nosso amigo da OAB. 
 

O SR. RODRIGO CARLOS DE SOUZA - Boa 
tarde a todos. Cumprimento a Mesa e todos na 
pessoa do deputado Doutor Hércules, a quem 
parabenizo, assim como parabenizo o Dario, a 
doutora Sandra e todos que de alguma forma 
estão envolvidos nessa questão aqui trazida e 
discutida. A meu ver é uma questão 
extremamente relevante, é um pleito legítimo, e 
eu, particularmente, entendo que merece apoio 
e merece acolhida. 

Vou parar por aqui porque na realidade 
o meu colega, o doutor Amazias, já falou. Falou 
em nome da Ordem, falou bem, a questão tem 
muito mais a ver com a comissão que ele está 
representando, Então eu queria apenas externar 
o meu apoio pessoal. O da Ordem eu acho que 
já veio através do colega que está aí compondo 
a Mesa. 

Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito obrigado, Doutor Rodrigo. 

Está presente e quer usar a palavra, a 
Andrea Cristina Coelho, membro do Fórum dos 
Usuários da Assistência Social Estadual e da 
Comissão Local da Assistência Social. É isso? 

Pois não. Nós estávamos lá também 
agora há pouco, lá na Secretaria da Fazenda, 
pedindo verba para as entidades sem fins 
lucrativos.  

Pois não, Andrea. 

 
A SR.ª ANDREA CRISTINA COELHO - Boa 

tarde à Mesa. Boa tarde, deputado, a todos! 
Como o senhor falou, nós estávamos lá, foi um 
prazer, uma honra estar conhecendo de perto e 
aprendendo; aprendendo com vocês, com o 
Ozildo, com todos lá, com o deputado, que 
estava presente, estava lá para somar, mas aqui 
nós estamos numa audiência pública muito 
importante, uma audiência pública muito 
relevante a respeito do passe livre para pessoas 
com tipo de doenças.  

E quando o senhor também está 
implementando outro tipo de doença, também 
crônica, é muito importante também, tem que 
ser diretamente pelo Estado, Ceturb, porque é 
negado. As pessoas vão levar laudo médico e é 
negado, senhor diretor da Ceturb, é negado. Eu 
conheço pessoas que já foram levar e não 
vamos entrar muito, entendeu, mas é negado. 
Então deveria pensar muito nisso, muito 
profundo, porque é muito real, é muito sério 
mesmo essa situação e as pessoas irem fazer 
seus tratamentos e não terem uma passagem 
para poder chegar ao hospital. Não é porque a 
pessoa não quer. Ninguém quer ficar doente, 
não é verdade? Ninguém quer ficar doente, 
ninguém sabe que vai passar por uma situação 
dessas. Não é, doutor Hércules? E a 
implementação, que é muito importante 
incrementar. Não é isso, doutor? Já existe sim 
para algum tipo; para outros tipos não existe.  

Tem que pensar nisso sério. É muito 
relevante, é muito importante que sai daqui 
com a decisão já formada, a Ceturb, junto com o 
deputado Doutor Hércules. 

Eu não sei se eu posso, Dario, Doutor 
Hércules, todos - boa tarde a todos - desculpa 
minha falta de educação -, não sei se eu posso 
estar colocando isso, se ampliar, faço parte da 
comissão local da assistência social, eu levanto 
muito essa bandeira e faço parte agora do 
fórum estadual e também vemos que tem 
muitas pessoas que não têm um real para poder 
pagar uma passagem para levar um currículo. 
Dentro da assistência social chega pessoa toda 
hora: Me dá um vale social? Não tem não. Nós 
quer levar um currículo em tal lugar. Não tem! 
Então, Doutor Hércules, passei para o senhor 
antes a respeito disso, diretor da Ceturb, a 
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respeito de ampliar isso. Acho que até 
novembro essa integração vai ser formada, a 
integração dos ônibus. 

Esse é um projeto que, realmente, já 
está quase protocolado. O Doutor Hércules 
poderia ver isso com muito carinho, porque são 
muitas pessoas desempregadas, que estão 
doentes também. Entendeu? Por não ter a 
passagem. Não tem um real para levar o seu 
currículo na Serra, levar em Vila Velha. Está me 
entendendo? Eles falam que tem lá no Cras. Não 
tem! Não tem!  

Vamos fazer um levantamento sério 
dentro do Cras, se existem mesmo esses vales 
para as pessoas pegarem. Não existem! Temos 
que ampliar. Principalmente para as pessoas 
que vendem balas, doces, dentro do ônibus. 
Tipo ter um crachá para as pessoas. Já vi várias 
vezes o motorista fechar a porta. O rapaz com o 
gancho de doce e eles caírem com aquele doce 
porque o motorista fechou a porta. Não deixou 
eles entrarem. Entendeu? Eles querendo 
trabalhar.  

Então, vê isso com carinho a respeito dos 
ambulantes que trabalham vendendo as coisas 
dentro do ônibus. Isso é uma bandeira que 
temos que levantar. Não é, Doutor Hercules? 
Com muito amor e com muito carinho. Sim, eles 
tendo o crachá deles, dá um sinal. Eles não 
sentam, só vão de um ponto a outro ponto ou 

vão até o terminal e saem. Vamos ver isso. Eles 
só querem trabalhar. Então, gostaria que 
vocês vissem isso com muito carinho. Além 
disso tudo, dessa implementação, 
implementar isso também dentro, para as 
pessoas que vendem doces, dentro do ônibus.  

Fico muito emocionada quando falo 
sobre isso, a respeito deles. Está entendendo, 
Doutor Hércules? São pessoas de bem, estão 
trabalhando ali dentro. Diretor, vamos ver 
com carinho isso com o Doutor Hércules, até 
onde podemos levar esse projeto. Entendeu?  

Então, é isso. É a minha fala. O que 
tenho que passar é isso, e muitas coisas. Que 
Deus abençoe vocês todos. Muito obrigada! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) - Obrigado! 
Vamos ouvir agora a representante da 

Serra - RNP+, Rosalina do Carmo Santana.  

A SR.ª ROSALINA DO CARMO SANTANA 
- Boa tarde! Doutor Hércules, primeiro eu 
gostaria de parabenizar o senhor por estar nos 
acolhendo de uma maneira especial aqui nesta 
tarde. E dizer para o senhor que já vi o senhor e 
fiquei apaixonada. Viu? Sou assim mesmo, tá? 
Pessoas com sensibilidade hoje é o que 
precisamos.  

E nós ali da Serra estamos apoiando os 
nossos companheiros de Vitória, a integração.  

E também trouxe aqui dois papeizinhos. 
Geralmente gosto de levar um papel, gosto de 
trazer o recibado. Isso é desde quando eu era do 
Sem Terra, que eu sempre fazia alguma coisa e 
botava: Me dá o meu recibo, faz favor? Então, é 
para eu saber para quem eu falei.  

Nós da Serra estamos com uma 
demanda muito grande em relação a esse vale. 
E já tem três anos, aproximadamente, que nós 
estamos ali com esse projeto já protocolado, 
precisando de ajuda, Doutor Hércules. Quando 
o Sidney e o Dario falaram que o senhor tinha 
aberto esse leque, falei assim: não posso perder 
esse cara. Desculpe falar essa palavra, esse cara. 
Não posso, vou ter que ir lá falar com ele com a 
minha cara.  

Doutor Hércules, eu e a galera da Serra 
precisamos do senhor. Integra-nos também 
nisso aí. Ajuda-nos também. Por quê? Estou 
com vinte anos de HIV positivo. Faço 
acompanhamento, Doutor Hércules, com nove 
especialistas. Aí você fala assim: Essa mulher 
está muito bonita. Realmente, eu estou muito 
bonita, muito obrigada! (Palmas) 

Mas porque eu passo por nove 
especialistas. Então, quer dizer, nove vezes eu 
tenho que estar ali. É ortopedista, é 
oftalmologista, tenho um problema de asma 
crônica, tenho que ir ao infectologista, tenho 
que estar cuidando da minha beleza porque 
essas manchas aqui também me aterrorizam. 
Então, são... Tenho pressão alta, tenho 
neurologista, faço acompanhamento com 
psiquiatra. Por quê? Porque há vinte anos... 
Gente, eu não fui culpada. Quero dizer para 
vocês aqui que eu, como os demais, não fomos 
culpados. Talvez hoje a gente fale assim: 
ninguém nunca é culpado. Mas eu digo que hoje 
tem muita informação. Na década de 80, na 
década de 90, aquela mulher que teve um filho 
e o marido foi cafajeste. A gente tem que falar a 
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verdade! Entendeu? Largou pra lá. A gente 
precisou estar trabalhando e pegando outro 
para tentar a segunda rodada, para ver se dava 
certo e pega outro mais cafajeste ainda e larga 
mais outro filhinho com a gente. E a população 
negra, periférica, que passa por tudo isso. Sabe? 

A gente carrega nossos filhos. Você não 
vê uma mãe negra, pobre, de favela entregando 
filho para ninguém cuidar.  Elas carregam, são 
empregadas domésticas. Eu sou com muito 
orgulho. Acompanho os sem-terra para poder 
dar o melhor para meus filhos. Então, hoje eu 
estou aqui com muito orgulho. Eu tenho meus 
filho criado, mas, Doutor Hércules, o senhor 
olha para nóis. Que o marido saía dava 
umazinha fora. Sabe? Com até hoje dão. E aí 
chega em casa, trouxe esse vírus com ele. A 
mulher: ai, meu marido não me trai. Trai sim, 
querida. Desculpa falar. Né? Mas tá. 

Aí, quando chega em casa, infecta você. 
Você fica aí. Depois, larga você, e você tem que 
se virar. Vai infectar outra, vai infectar outra, e 
você tem que se virar. Então, dezenove anos, 
vinte anos atrás, eu descobri que eu estava. E aí, 
vou me matar? Não posso, Doutor Hércules. Tá! 
As minhas companheiras não podem fazer isso. 
Então, a gente tem que estar aqui, botando a 
cara. Alguns têm: Deus me livre, eu não posso 
nem saber. Eu não ligo não. 

Quando alguém vem na minha direção, 
falo assim: meu filho, tudo bem? Tudo bem? Vai 
usar camisinha? Como é que nós vamos fazer? E 
a pessoa fala: Ah, não. Então, oh, por favor, 
desocupa meu espaço, porque minha cama aqui 
não pode cair uma gota disso aí. Essa nojeira aí. 
Está entendendo como? Eu sou positiva mesmo. 
E estou aqui, é assim que tem que ser. Está 
entendendo? 

Mas nem todos estão preparados. Eu 
falo para vocês hoje, com essa simplicidade, 
porque eu já levei o negócio assim... Sabe? 
Deixa a vida me levar. Estou igual ao Zeca 
Pagodinho. Mas precisamos que as autoridades 
entendam que nóis precisamos disso. Olha, eu, 
dezoito anos, eu era aposentada. Cortaram meu 
aposento. Hoje eu sou representante da 
empresa Hinode. Oh! Preciso sair para 
trabalhar. Oh! Porque eu sou cozinheira, quem 
vai dar emprego para uma mulher cozinheira, 
trabalhar com faca vinte e quatro horas, HIV 
positivo? A ignorância. 

Eu fui conversar com meu médico, eu 
estou falando para vocês aqui, eu fui conversar 
com meu médico ortopedista, e ele falou assim: 
a senhora precisa andar. Eu falei: estou 
andando. Estou andando, estou até vendendo 
para sobreviver. Ele falou assim: então, vou 
passar para a senhora, que a senhora tem que 
fazer hidroginástica. Falei assim: beleza. Mas, aí: 
acho que vai ter um problema, a senhora é HIV 
positiva, né? A senhora tem que ir lá primeiro.  
Olha só a situação. Um médico. Né? A senhora 
vai ter que ir lá primeiro saber se o pessoal lá da 
hidroginástica vai aceitar a senhora entrar na 
piscina. 

Falei: doutor, doutor, vamos entender o 
que é o HIV. Vamos entender, doutor. Aí, graças 
a Deus, ele me deu o laudo. E é isso aí que eu 
precisava falar. Nóis precisamos, Doutor 
Hércules, em nome de Jesus, em nome do povo 
da Serra, da cidade do Espírito Santo, eu peço 
ao senhor: dá um apoio nós. E você da Ceturb, 
você não vai ficar mais pobre por causa disso 
não, meu amado. Deus vai te dar em dobro. 
Deixa nóis andarmos livres nesses ônibus, 
homem. Tá bom? Não, faz esse favor para nóis. 
Ajuda o pobre. Você entendeu? Ajuda nóis, tá 
bom? Muito obrigada. Depois eu entrego aqui.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Eu quero registrar aqui, eu estou aqui 
na Casa já há quatro mandatos. Rosilda, não vai 
embora não. Escuta aqui. Vem cá, Rosilda. Senta 
aqui. Fica aqui. Deixe-a aqui. Eu só não vou 
deixar você sentar no meu lugar, Rosilda, 
porque eu tenho que conduzir a audiência.   
 Bom, eu estou na Assembleia por quatro 
mandatos e acontece que eu fiz algumas 
audiências públicas, muitas, especialmente para 
a população que defende os seus direitos, mas 
de todas essas audiências que eu fiz até hoje, eu 
não tive nenhuma pessoa que teve tanta 
franqueza, tanta verdade e tanta propriedade 
de colocar as dificuldades que ela tem igual à 
Rosalina. 
 Então, Rosalina, realmente você é uma 
pessoa que merece todo o nosso respeito, todo 
o nosso apoio, porque você, com a sua 
sinceridade e a sua simplicidade, você deu o 
recado que muito mais pessoas que passam por 
faculdades, igual eu, pelo menos duas 
faculdades, não sei falar com a simplicidade e 
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com a clareza com que você falou. Então, 
parabéns e peço a todos que deem uma grande 
salva de palmas para você! (Palmas) 
 Muito bem! Vamos ouvir, agora, a 
assistente social, nossa querida Arlete Lázaro. 
Depois a Viviane, tá Viviane? 
 

O SR. DARIO SÉRGIO ROSA COELHO - Só 
para registrar aqui, a Arlete foi minha 
supervisora de estágio quando eu me graduei 
em Serviço Social no Projeto Terra. Eu era 
estagiário do Serviço Social da Arlete. Hoje ela é 
técnica do Serviço de Aids de Vitória e eu estou 
aí atuando na vida profissional.  
  

A SR.ª ARLETE LÁZARO - 2009. 
 
O SR. DARIO SÉRGIO ROSA COELHO - 

2009, 2010. Isso aí. 
 
A SR.ª ARLETE LÁZARO - Então, boa-

tarde a todos! 
Eu, conforme o Dario disse, eu sou 

assistente social, eu e Regina viemos aqui dar a 
nossa contribuição hoje para falar um 
pouquinho do nosso dia a dia no atendimento 
aos pacientes soropositivos que estão em 
tratamento no Centro de Referência.  

Assim, trata-se de um posicionamento 
técnico em consonância com os princípios do 
nosso Código de Ética do Assistente Social que 
nos diz que nós temos que nos posicionar na 
defesa dos direitos e das políticas públicas nos 
colocando ao lado da sociedade, de quem da 
Assistência Social necessita. 

E nesse nosso cotidiano, a gente atende, 
diariamente, esses pacientes que, conforme 
também já foi dito, são pessoas que têm o perfil 
do cadastro único e esse cadastro único, as 
pessoas que fazem jus a ele são pessoas ou 
famílias que têm renda mensal de um a três 
salários mínimos. 

Hoje, quem procura, quem demanda 
esse nosso serviço, muitas vezes eles não têm 
acesso nem a um salário mínimo. Na sua 
maioria, são pessoas desempregadas e essas 
pessoas desempregadas - a Rosilda já disse que 
ela precisa comparecer em novas especialidades 
- e aqui a gente fez assim uma estimativa que 
essa pessoa, quando está iniciando o 
tratamento, precisa comparecer, pelo menos, 

umas quatro vezes ao mês nas consultas, seja na 
consulta médica, fazendo exames, entre outros 
atendimentos com as equipes multidisciplinares 
que compõem essas equipes dos serviços. 

A pessoa deve gastar, aproximadamente, 
uns trinta reais por mês pagando essas 
passagens. Para quem está empregado, você 
dispor de trinta reais já é um valor considerável, 
mas para quem está desempregado, você ter 
trinta reais disponíveis para você custear todas 
essas passagens, isso vai pesar, vai impactar no 
tratamento da pessoa.  

E é nesse sentido que nós viemos aqui, 
hoje, defender esse direito da pessoa, de 
continuar. Essa pessoa tendo acesso ao Passe 
Livre para ter uma boa adesão ao tratamento, 
isso vai impactar na melhora da qualidade de 
vida dela, em menos gastos hospitalares. Esse 
dinheiro ela poderá investir na sua alimentação 
para poder melhorar a qualidade de vida dela. 
Então, nesse sentido, ela faz jus à continuidade 
dessa gratuidade no Passe Livre.  

Acho que, conforme a doutora Sandra 
mesma disse, esse percentual deve ficar em 
torno desses dez por cento. Na verdade acho 
que se trata de um investimento, porque, como 
é dever do Estado cuidar da saúde, essas 
pessoas, uma vez que podem ter essa condição 
de cuidar da saúde, vão melhorar sua qualidade 
de vida e deixar de utilizar outros recursos que 
podem ser investidos de outra maneira.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito obrigado! (Palmas) 
Nós vamos ouvir mais duas pessoas. Eu 

gostaria que estendesse até mais tarde, mas eu 
tenho que sair correndo daqui para o Palácio 
porque tem audiência também para reforçar o 
pedido da Nota Capixaba para destinar recurso 
para nossas entidades sem fins lucrativos. 

Vamos ouvir a Viviane Rangel Ferreira, 
do Conselho Fiscal da Associação dos Pais e 
Amigos dos Surdos e Outras Deficiências - 
Apasod. A nossa presidente é Lourdilene Mozer, 
não é?  

 
A SR.ª VIVIANE RANGEL FERREIRA - Boa 

tarde! 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Boa tarde! 
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A SR.ª VIVIANE RANGEL FERREIRA - Eu 
só queria complementar a fala da nossa 
assistente social Andrea com o pessoal da 
Ceturb, com o Moreira, na questão das pessoas 
que têm câncer, sobre Passe Livre. 

A minha mãe tem quatro anos fazendo 
tratamento. Até hoje ela não conseguiu. Eu que 
sou a passagem dela. Estou sempre caminhando 
com ela na quimioterapia, radioterapia. Nas 
cirurgias, sempre sou eu que estou com ela. 

E na questão também das pessoas que 
fazem hemodiálise e que têm epilepsia, tem 
algumas pessoas perto da minha casa que elas 
também não conseguiram o Passe Livre. Eu vejo 
a dificuldade dessas pessoas. 

Obrigada. (Palmas) 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Viviane, com relação a renal crônico, 
eu tenho uma lei que já está em vigor para 
aconselhar as pessoas renais crônicas como 
pessoa com deficiência. Por que? Renal crônica, 
segunda, quarta e sexta, quatro horas na 
máquina. Isso na máquina! Afora o tempo de 
casa até a clínica e da clínica para casa. Isso não 
é vida! Não pode ser uma pessoa totalmente 
normal igual a mim que posso entrar numa fila. 
Não pode entrar na fila. Não pode entrar na fila 
do supermercado, do banco, da condução, 
enfim. Então essa lei já está em vigor. É preciso 
que a pessoa procure os renais crônicos e os 
transplantados também. É preciso que procure 
a legislação para conseguir a carteira para 
utilizar a lei. 

Vamos ouvir, então, Emanuela da Silva 
Moura. 
 

A SR.ª EMANUELA DA SILVA MOURA - 
Como o Doutor Hércules falou, eu sou 
Emanuela, mas pode me chamar de Manu.  

Conheço a doutora Sandra, a qual eu 
chamo eternamente de tia. Foi a minha primeira 
infectologista. Eu consultei anos no Hospital 
Infantil. 

Eu sou vertical há vinte e nove anos. A 
minha situação foi diferente, porque eu sou 
filha de dois pais: o biológico e o de nome e 
sobrenome. Mas, quando a minha mãe 
descobriu, eu estava já com seis para sete anos 
e foi porque ela teve transfusão de sangue. E foi 
bem difícil para mim, porque, até então, ela 

falava para todo mundo que perguntava a ela 
como que ela pegou, ela falava que eu sou a 
única filha, eu sou a caçula dos três, na qual ela 
fez o pré-natal completo e que não sei o quê, e 
tudo. 

Aí teve uma certa idade que a gente se 
revolta, entre aspas. Entre aspas, não! É a 
verdade. Aí eu me revoltei. Ao mesmo tempo 
que eu me revoltei com ela, eu resolvi assumir a 
minha sexualidade. Só que ela ficou falando na 
minha cara que eu fui a única pessoa que fez o 
meu pré-natal e tal. Eu: Se a senhora fez meu 
pré-natal e não descobriu que eu tinha, imagina 
se não tivesse feito! Dos meus irmãos mais 
velhos ela não fez, porque naquela época 
também não tinha condições. Aí eu peguei e 
falei para ela, eu levei a minha ex, como minha 
amiga. Aí eu apresentei ela como minha 
namorada. Ela só faltou me matar!  Mas não 
conseguiu muito.  

Mas depois disso, hoje eu já aceito 
melhor. Eu sou indetectável. Ela também é. 
Estamos tomando medicamento direitinho, 
literalmente. Eu me consultei com doutor Jean, 
que é o psicólogo do Hospital das Clínicas, com a 
Teresa também que é infectologista, a Flávia, 
que está ali, assistente social, mais as meninas 
dela. Esse ano até 31 de dezembro, que é 
quando eu faço trinta anos, faço parte da Rede 
Jovem, ano que vem vou para RNP, mas o 
coração acelera, porque a gente é adulta, 
crescendo, mas é isso mesmo! Está bom e 
continua o mesmo. Mas a idade, eu cresci, mas 
em compensação, de antes para agora, a tia 
Sandra sabe muito bem como é que eu era 
rebelde na medicação. Hoje eu sou mais adulta. 
Igual teve o encontro lá no Hospital das Clínicas, 
as meninas da Flávia ligaram falando que teria 
um convidado especial e o convidado especial 
era o espelho no qual a gente se via, abria a 
caixa e se via, aí eu abri e fechei: Nossa, eu 
cresci! Eu me achei adulta. Aí eu fui com o Jean 
ontem. Ele: Emanuela, por que você falou que 
você cresceu? Porque até então, há um tempo 
atrás, eu me achava criança, só que eu falei do 
que aconteceu comigo no passado e tal, tipo: foi 
muita coisa. Ele: É! Realmente você cresceu 
tanto que nos nossos encontros de antes para 
agora, você está falando igual a adulto, você 
está adulta! Eu: Pois é! Hoje eu sou adulta, sou 
tia de três crianças. Duas, porque o meu mais 
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velho, que eu chame de neném, tem vinte e três 
anos. Dá dois do meu tamanho. Tem minha 
galeguinha de nove anos e tem meu bolinho de 
um ano e onze meses. O Alexander, de vinte e 
três. A Isabelle, de nove, e a Larinha, de um ano 
e onze meses. Eu não quero ter filhos, mas, 
beleza, por enquanto! Nem minha namorada 
quer. Mas tudo bem, eu já assinei papel ser tia, 
então é o que está importando! 

Eu agradeço até então e foi um prazer 
enorme rever a tia Sandra. Eu te amo demais! A 
senhora sabe disso, né? (Palmas) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) -  Muito bem! Muito 
obrigado! 

Nós estamos chegando ao final da 
audiência pública, mas eu queria antes, para 
encerrar, ouvir o Zé Carlos, alguma resposta que 
ele possa dar. E para encerrar, o nosso Dario. 
Mas depois eu quero que a Rosalina venha aqui 
em cima para tirar uma foto conosco aqui, tá? 
(Pausa) 

Pois é! Mas vocês quiseram ficar no 
fundão, não quiseram vir para cá! Então depois 
venham aqui! Vamos tirar foto todo mundo 
aqui, tá? 

Então, o Zé Carlos vai falar sobre o que 
pode ser feito, o Dario depois e nós vamos dar 
encaminhamento o que nós poderemos fazer 
para concretizar súplica de vocês. Zé Carlos! 

 
O SR. JOSÉ CARLOS MOREIRA - E anotei, 

com a devida atenção o que a Arlete, a Rosalina 
também falou, a Andrea Cristina. 

Em algum momento se misturou aqui a 
questão de gratuidade com a questão do vale 
social. 

Dentro da família de cartões hoje 
regulamentados da bilhetagem eletrônica, um 
desses cartões é o vale social que atualmente é 
adquirido por várias entidades governamentais 
tanto dos municípios quando do Governo do 
Estado. Eu não consigo aqui me lembrar de 
quais, mas eu sei que várias delas adquirem 
mensalmente e a finalidade é a distribuição 
exatamente para esses casos específicos mais 
ou menos conforme foram relatados aqui. 

O que eu levo como dever de casa de 
agora para diante é fazer uma pesquisa: como é 
que anda essa situação. Quem faz o controle da 

comercialização disso o GV Bus, por delegação 
da Ceturb. Mas nós vamos verificar como é que 
anda essa movimentação de compra ou se, de 
repente, param de comprar, não sei, pode ter 
entidade que comprava e não comprava mais, 
para a gente depois, em um segundo momento, 
ter condição de dar uma resposta mais efetiva 
para vocês, não só em razão de ter acesso a esse 
vale social ou, se for o caso, até melhorar a 
distribuição dele. 

E os outros casos que foram relatados 
aqui, é caso, conforme o Doutor Hércules já 
complementou, que em tese não estaria 
coberto pela legislação. Mas, conforme ele 
lembrou aqui agora por último, tem dois casos 
aí que tem uma lei estadual em vigor, que é o 
caso de a gente verificar como é que anda a 
compatibilidade dessa lei já vigente com as 
normativas atuais.  

O meu compromisso neste momento é 
isto aqui. Eu me coloco à disposição também se 
você depois pode fazer... Eu vou te passar meus 
contatos, você faz contato comigo, que eu vou 
te orientar direitinho como é que se pode 
melhorar o acesso a esse benefício. Tá bom? 
(Pausa) 

 
A SR.ª ANDREA CRISTINA COELHO  -  A 

respeito também da resposta, se desse, do 
projeto. Né, Doutor Hércules? A respeito das 
pessoas trabalhadoras baleiras, são ambulantes 
que trabalham no ônibus. Eles só pegam o 
ônibus para ir um ponto, dois pontos e descer. 
Entre eles há respeito. Se eles virem um 
ambulante ali dentro, eles já não entram. Eles só 
querem vender o doce deles para fazer o pão de 
cada dia e do outro dia para os filhos. Gostaria 
que se analisasse esse projeto porque ele tem 
que vir à tona. É real.  

 
O SR. JOSÉ CARLOS MOREIRA - São duas 

questões a serem analisadas. Esse projeto é um 
projeto que precisamos ter uma análise um 
pouco mais abrangente. A gente topa discutir.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Obrigado, José Carlos.   
Vamos ouvir, para encerrar, o nosso 

querido Dario. Mais uma vez lembrando que o 
Dario é uma pessoa que eu tenho uma 
admiração muito grande pela luta dele. Ele vem 
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aqui, ele vai à tribuna, ele bota a cara na reta, 
ele defende e ele realmente é um missionário e 
que nós temos muita admiração pela luta dele. 
Não luta para ele. Ele tem seus problemas quase 
todos resolvidos. Né? Mas ele luta por quem 
não tem. Então esse é o nosso Dario. 
 

O SR. DARIO SÉRGIO ROSA COELHO - 
Obrigado, doutor. A reciproca também é 
verdadeira.  

Só queria falar um pouquinho. Falaram 
em RNP+, Rede Jovem, tem gente aqui que não 
sabe, né? Existe uma rede nacional de pessoas 
vivendo com HIV e Aids que é organizada nos 
municípios, estados e regiões do país e em nível 
nacional, que tem representatividade em 
muitos municípios. No estado, temos alguns 
municípios. A Rosalina, de Serra, a nossa colega 
Fabiana, que é de Anchieta, e tem algumas 
pessoas de Vitória que estão aqui. Elas fazem a 
discussão com serviço nas suas bases, fazem 
avaliação e, uma vez por mês, a gente se reúne, 
primeiro sábado do mês, enquanto Estado, para 
a gente avaliar os serviços, ver o que está bom, 
o que precisa melhorar, onde a gente precisa 
gritar e quais as ações que nós vamos 
desenvolver. Bem na pegada do controle social 
mesmo, para que a gente consiga garantir os 
nossos serviços com um mínimo de qualidade.  

A luta, assim, é todos os dias. Mas o que 
mais me - desde 2009 que estou na rede - é ver 
uma Rosalina, que estava isolada, que não sabia 
que tinha mais ninguém vivendo com HIV e hoje 
vem aqui faz essa bela fala; é a Manu, que 
nasceu com HIV. E a realidade dessas crianças 
que nascem com HIV é mais ou menos o 
discurso da Manu, de revolta. Eu não pedi para 
nascer, eu não peguei, eu não me descuidei, eu 
nasci. Minha mãe que é culpada. A gente fica 
procurando culpado. Por quê? E a Manu vem 
aqui faz essa fala de muita leveza. E esse papel 
da rede nacional é o que me paga muito mais 
que um salário de cem mil reais. É ver pessoas 
saindo do anonimato, se empoderando e 
descobrindo que existe vida após HIV. Neste 
momento, nós temos algumas pessoas aqui, eu 
tenho certeza que tem alguém em casa com 
diagnóstico HIV achando que vai morrer 
amanhã. E esse é o papel da RNP+, mostrar que 
há vida após o HIV e vida com qualidade, que é 
o mais importante. Então, essa é a rede que 
apresento para a OAB e para todos vocês. 

Quero agradecer ao deputado Hércules, 
que é um grande parceiro. E aí eu faço uma fala 
meio que política mesmo. A gente precisa saber 
em quem está votando. Qual é o compromisso 
dos candidatos, por exemplo, à eleição do ano 
que vem, que vamos eleger vereador. Vereador 
elege o prefeito, que elege o deputado, que 
elege o deputado federal, que elege o senador, 
que elege o governador. E assim, do vereador já 
é a base política que a gente tem neste país. E o 
que a gente sabe do vereador que a gente quer 
votar no ano que vem, o prefeito que a gente 
quer? Qual o compromisso dele com a 
acessibilidade? Com as pautas tabus que é a 
sexualidade, que é a IST? O que ele tem de 
compromisso para com a gente, para a gente 
cobrar depois? Então, gente, o voto tem 
consequência.  
 A gente está vendo isso muito em nível 
nacional agora, um presidente miliciano. Sem 
medo de falar. Então, vamos saber em quem vai 
votar, vamos votar com consciência, e o voto 
não tem preço, tem consequência. Então, acho 
que o deputado Hércules representa muito o 
tipo de político que a gente precisa neste 
estado. Eu quero de Deus dê muita vida e saúde 
ao Doutor Hércules, que ele tenha muito ouvido 
para escutar, assim como a sua assessoria, que 
eu mando WhatsApp vinte e quatro horas por 
dia e sempre sou atendido.  
 E só falar da questão que a doutora 
Sandra trouxe, não é rebatendo, mas é reforçar, 
Doutor Hércules, a importância de uma 
coordenação de saúde integral para a população 
LGBT, para que tenha visibilidade essa pauta 
LGBT na saúde, porque o ambulatório trans foi 
muito discutido com a coordenação de IST. E a 
coordenação IST tem muito que fazer e tem 
poucas pessoas também. A doutora Sandra não 
fala, mas eu falo. A doutora Sandra tem dez por 
cento da equipe que ela tinha, e olhe lá, dez 
anos atrás. Não é? Ela tem um estado para 
tomar conta com uma equipe ultra reduzida.  
 E aí, se ela tiver que tomar conta de 
pauta que passa do que é IST, nem uma coisa 
nem outra vai ficar muito bem feita. Né? Então, 
assim, continuo sugerindo que o senhor peça ao 
governador hoje ainda lá com o negócio da 
nota. A questão do passe livre e: Governador, a 
gente estava lá com o movimento social e eles 
estavam falando da criação de uma 
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coordenação de saúde. A gente vai reforçar na 
conferência também na semana que vem. Não é 
muito o caso.  
  O que a gente precisa é que em julho, 
bom seria se fosse este mês, mas que o mais 
rápido possível a gente tenha Serra, Vila Velha, 
Viana, Cariacica e Guarapari, que fazem parte 
do sistema Transcol, com a gratuidade para 
essas pessoas que vivem com HIV, para a gente 
ter melhor qualidade de vida para essas pessoas 
e continuar caminhando no que for necessário. 
E sempre que a gente precisar, a gente vai 
acionar a Comissão de Saúde, a frente 
parlamentar e que o governador seja...  
 Se tiver ouvindo alguém já aí do gabinete 
pela TV Assembleia, que nos ajude nessa 
sensibilização do governador Renato 
Casagrande, que é uma pessoa sensível e que 
vai entender a necessidade a partir dessa 
audiência pública. Muito obrigado a todas vocês 
e todos que vivem com HIV que vieram. A gente 
tem que começar a ocupar os lugares. É nesses 
lugares que a gente faz a diferença. Os 
profissionais, a Flávia Duncan com as 
estagiárias, as profissionais do centro de 
referência de Vitória, que saíram do seu local de 
trabalho e estiveram aqui reforçando com a 
gente e as demais pessoas que nos apoiam, 
entenderam a importância dessa gratuidade do 
passe livre. Muito obrigado.  
  E, quando a gente começar a vivenciar 
na perspectiva de que ninguém solta a mão de 
ninguém, o movimento de pessoas com 
deficiência será apoiado pelo movimento de 
HIV/Aids. O movimento negro será apoiado pelo 
movimento de pessoas com deficiência e o 
movimento de HIV/Aids. E aí a gente vai deixar 
de viver enquadrado e viver como pessoa. 
Minoria não, a gente vai deixar de ser minoria e 
vai passar a ser maioria, porque, se a gente 
colocar cinquenta mil pessoas na Praça do Papa, 
pedindo passe livre para pessoa com deficiência 
ou pedindo prédios públicos com acessibilidade, 
que as pessoas com deficiência sejam 
enxergadas, porque elas são invisíveis - eu já fui 
uma pessoa cadeirante, por outra questão -, a 
gente vai conseguir fazer, porque o voto é a 
moeda que vale muito nessa realidade que a 
gente vive. Então, se a gente bota cinquenta mil 
pessoas: Casagrande, eu quero prédio com 
acessibilidade. Casagrande, a gente precisa de 

passe livre. Poxa, tem cinquenta mil pessoas. A 
gente viu aí o resultado das manifestações em 
relação às universidades que o presidente já 
desbloqueou todo o recurso que estava 
bloqueado.  
 É na rua que a gente faz a diferença. É 
nesta Casa, que é a Casa do povo, nas 
assembleias legislativas e câmaras de 
vereadores é que a gente faz a nossa voz ecoar 
com a parceria de políticos comprometidos 
como o deputado Hércules Silveira. Obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem. Quero lembrar também e 
convidar a você que está aqui e você que está 
em casa. A audiência pública sobre o 
atendimento às pessoas vivendo com HIV/Aids 
no Espírito Santo, será realizada segunda-feira, 
dia 2 agora, às 19h, no auditório Augusto 
Ruschi. Aliás, dia 2 de dezembro. Aqui no 
auditório Augusto Ruschi. Nós vamos discutir 
mais essa questão.  

E também audiência pública sobre a 
situação de fornecimento de cadeira de rodas 
pelo SUS no estado do Espírito Santo, a realizar-
se no dia 3 também de dezembro, no dia 
seguinte. Uma terça-feira, às 19h, no plenário 
Dirceu Cardoso, o plenário maior. Não é, 
Rosilda? Pedido da Rosilda e da Viviane. Nós 
estaremos também lutando para isso. A gente 
sabe a dificuldade que esse povo tem, e temos 
que lutar por eles. 

Quero agradecer a todos, especialmente 
ao pessoal da limpeza pública, a limpeza daqui, 
porque são invisíveis. Quase ninguém vê o 
pessoal que limpa a Casa para nós, o auditório. 
Então, agradecer primeiro a esse pessoal. Sei o 
que é isso, já fiz muito isso. 

Então, agradeço ao pessoal da Limpeza; 
da Segurança; da Taquigrafia que está aqui - a 
Gabi está ali anotando tudo que a gente fala -; 
da TV Assembleia, nosso cinegrafista - muito 
obrigado -; do Som também, nosso querido 
serviço de som, muito bom o som; do meu 
gabinete... Agradecer a todos os gabinetes, à 
Comissão de Saúde, e - não deixei por último, 
mas de propósito - agradecer a Deus por 
estarmos aqui, muitos com saúde lutando por 
aquele que não tem saúde. 

Então, essa é a nossa marca, a nossa 
luta. 
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Aqui na Assembleia só me interessei por 
duas comissões: Saúde e Assistência Social, 
porque precisamos lutar pela inclusão. E muitos 
políticos usam muitas pessoas em época de 
eleição, falam de inclusão, falam disso, daquilo e 
depois esquecem. Então, não podemos 
esquecer. 

Vamos terminar a nossa reunião, mas já 
pedindo à Rosalina para trazer sua galera para o 
lado de cá, tá? 

Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a nossa audiência, convidando todos 
para próxima reunião da Comissão de Saúde, 
aqui, terça-feira, às 9h da manhã.  

Obrigado! Um abraço a todos! 
  

(Encerra-se à reunião às 
17h41min) 

   

 

 

VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO, REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO 
DE 2019. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Havendo quorum, declaro abertos 
os trabalhos da vigésima sétima reunião 
ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação. 
 Vou dispensar a leitura da ata. Ela está 
sendo encaminhada aos e-mails. Tem três 
sessões para recurso, caso desejem alterá-la.  
 Passo para a leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Ofício n.º 297/2019, do gabinete da 
excenlentíssima senhora deputada 
Janete de Sá, justificando a sua ausência 
na reunião ordinária desta comissão, 
realizada no dia 08 de outubro de 2019, 
tendo em vista o atendimento de 
atividades parlamentares fora do recinto 
da Assembleia Legislativa. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ciente do ofício. À Secretaria para 
registro e, após, arquive-se. 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
 
 Projetos de Lei n.os 122, 135, 217, 218, 
288, 646, 746, 802, 815, 816 e 817, todos de 
2019. 
  

PROPOSICOES DISTRIBUIDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

 
Deputado Coronel Alexandre Quintino: 

Projetos de Lei n.os 218 e 816/2019. 
Deputado Dr. Rafael Favatto: Projetos 

de Lei n.os 646 e 817/2019.  
Deputado Gandini: Projeto de Lei n.o 

746/2019. 
Deputado Freitas: Projetos de Lei n.os 

217 e 802/2019. 
Deputada Janete de Sá: Projetos de Lei 

n.os 135 e 815/2019. 
Deputado Marcelo Santos: Projeto de 

Lei n.o 288/2019.  
Deputado Vandinho Leite: Projeto de Lei 

n.o 122/2019. 
 
PROPOSICOES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSICOES BAIXADAS DE PAUTA: 
Projeto de Lei n.º 100/2019.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Agradeço a leitura do Expediente. 

Vou iniciar a Ordem do Dia.  
Tendo em vista que temos a ilustre 

presença do deputado Adilson Espindula 
conosco, vou pedir preferência, se os colegas 
assim concordarem, dos projetos do deputado. 
Ele veio acompanhar algumas votações, mas 
como a gente tem muito projeto em pauta, vou 
pedir preferência ao Projeto n.º 629/2019, do 
deputado Adilson Espindula, que acrescenta 
item ao Anexo I da Lei n.º 10.973, de 14 de 
janeiro de 2019, incluindo no Calendário Oficial 
do Estado do Espírito Santo o Janeiro Branco - 
Campanha de Estímulo ao Cuidado da Saúde 
Mental e Bem-Estar. 

O deputado Rafael Favatto era o relator, 
vou assumir a relatoria.  

Tivemos um parecer técnico da própria 
Procuradoria desta Casa pela 
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constitucionalidade. Então, vou acompanhar o 
entendimento da Procuradoria e dar o meu voto 
pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade, boa técnica legislativa e aprovação. 

Boto a matéria em discussão. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, vou 

passar a colher os votos. 
Deputado Marcelo Santos, como vota? 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Com o 

relator.  
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputado Freitas?  
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputado Coronel Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputado Vandinho Leite? 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Aprovado. 
 
O SR. FREITAS - (PSB) - É uma 

homenagem ao Adilson Espindula, não é? 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Sim.  
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Ele está presente. 

Ficamos preocupados em dar parecer contrário. 
Se ele não estivesse aqui, era diferente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Na realidade, com o parecer 
técnico da Procuradoria, V. Ex.ª, como tem 
perseguido a legalidade aqui nos projetos, 
então, V. Ex.ª pôde votar com tranquilidade, 
neste momento, o primeiro projeto do 
deputado Adilson Espindula.  

O segundo projeto, também pedindo 
preferência, tendo em vista a presença do nobre 

deputado, é o Projeto n.º 566/2019, de autoria 
também do deputado, que declara de utilidade 
pública a Associação Luterana de Assistência 
Social - Alas.  

Ele também recebeu parecer técnico da 
Procuradoria pela constitucionalidade. Eu sou o 
relator da matéria. Trata-se de matéria atinente 
à declaração de utilidade pública de associação 
sem fins lucrativos. Não viola direitos humanos 
previstos na Constituição Federal e Estadual. 
Todas as documentações estão conforme o que 
foi solicitado na lei, então, a gente dá o parecer 
também pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade, boa técnica legislativa e aprovação 
da matéria.  

A matéria pode ser discutida.   
Algum deputado? (Pausa) 
Não tendo, vou colher os votos. 
Deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Com o 

relator.  
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputado Freitas?  
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Em homenagem à 

Santa Maria de Jetibá, voto pela aprovação, 
senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputado Coronel Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputado Vandinho Leite? 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Aprovado também na Comissão 
de Justiça o Projeto n.º 566. 

Que a matéria tramite nas outras 
comissões pertinentes, caso não sejam 
terminativas. Acho que as duas são 
terminativas, no caso, não é? 

Então, deputado Adilson Espindula, os 
dois projetos liberados. Se V. Ex.ª quiser se 
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assentar aqui e fazer uso da palavra, fique à 
vontade. (Pausa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Obrigado, deputado. 

Passamos, então ao projeto de lei... 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Presidente, só um minuto. Adilson, não se 
esquece de trazer amostra grátis dos ovos 
caipiras lá de cima, não. 

 
O SR. FREITAS - E do morango, né? 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Passamos, então, como está na 
pauta, à ordem regular, Projeto de Lei n.º 
03/2018, que recebeu despacho denegatório da 
Mesa Diretora, de autoria do deputado Doutor 
Hércules, que institui a Política Estadual de 
Crédito para Cooperativas e Associações 
especializadas em reciclagem de materiais 
obtidos no lixo ou em programas de coleta 
seletiva, em todos os estágios necessários para 
que cheguem desonerados às indústrias de 
reciclagem. 

O deputado relator é o deputado 
Vandinho Leite. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - O 

Projeto de Lei, de autoria do deputado Doutor 
Hércules, 03/2018 tem o fito de instituir a 
Política Estadual de Crédito para Cooperativas e 
Associações especializadas em reciclagem de 
materiais obtidos no lixo ou em programas de 
coleta seletiva. 

O projeto teve despacho denegatório da 
Mesa Diretora. Neste momento, passo para a 
fundamentação jurídica do mesmo. 

Prima facie, de uma análise percuciente 
do Projeto de Lei em testilha, não se vislumbra a 
matéria dentre aquelas que são de competência 
do Legislativo estadual. 

Sem mais demora, acho que a matéria 
tem uma inconstitucionalidade clara. O Projeto 
n.º 03/2018, apesar do mérito ser 
extremamente importante, não me há outra 
forma, neste momento, a não ser sugerir aos 
demais pares o seguinte parecer: a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
é pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei 
n.º 03/2018 de autoria do nobre Deputado 

Doutor Hércules e, consequentemente, pela 
manutenção do despacho denegatório do 
presidente da Mesa Diretora. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Matéria em discussão. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, passo a 

colher os votos. 
Como vota o deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputado Freitas? 
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Partilho o 

entendimento, apesar da boa iniciativa do 
deputado Hércules Silveira. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputado Coronel Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Eu também acompanho o voto do 
relator. 

 Então a matéria recebeu despacho 
denegatório em sua totalidade dos membros da 
comissão. 

Vamos pular os projetos cujos relatores 
não estão presentes e passar ao Projeto de Lei 
n.º 125/2019, que está em análise técnica, da 
deputada Janete de Sá, que institui a Semana 
Estadual de Prevenção e Combate ao 
Feminicídio no estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 

Quem é o relator da matéria é o 
deputado Alexandre Quintino. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Trata-se do Projeto de Lei n.º 125/2019, 
que teve como autora a excelentíssima 
deputada Janete de Sá. O assunto institui a 
Semana Estadual de Prevenção e Combate ao 
Feminicídio no estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 

Esse projeto foi protocolado na Casa no 
dia 28/02/2019 e lido no expediente da sessão 
ordinária. Não consta, nos autos, até o presente 
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momento, notícia da publicação da matéria no 
Diário do Poder Legislativo, medida que não 
pode ser dispensada, nos termos do art. 149 do 
Regimento Interno da Ales. 

A Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa, em exercício, proferiu o despacho no 
qual admitiu a tramitação da proposição. 
Entendendo, a priori, inexistir manifesta 
inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 
previstos na norma regimental. 

Após uma análise do presente projeto, o 
nosso parecer foi pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e 
aprovação, adotando-se a emenda substitutiva 
abaixo transcrita ao Projeto de Lei n.º 125/2019, 
de autoria da Janete de Sá, e pelo não 
acolhimento da Emenda Substitutiva n.º 1/2019, 
proposta pela autora do projeto, nos termos da 
fundamentação constante deste parecer: 

 
EMENDA SUBSTITUTIVA n° 

2 ao Projeto de Lei n° 125/2019:  
 

Alter
a a redação 
do Anexo I a 
que se 
refere o art. 
1º da Lei 
Ordinária nº 
10.973, de 
14 de 
janeiro de 
2019, para 
incluir a 
Semana 
Estadual de 
Prevenção e 
Combate ao 
Feminicídio, 
a ser 
realizada, 
anualmente
, na quarta 
semana do 
mês de 
novembro. 

 
Art. 1º Fica incluído no 

Anexo I a que se refere o art. 1º 
da Lei Ordinária nº 10.973, de 14 

de janeiro de 2019, a quarta 
semana do mês de novembro 
como a Semana Estadual de 
Prevenção e Combate ao 
Feminicídio, em alusão ao dia 25 
de novembro, instituído pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) como o dia Internacional 
da Não-Violência Contra a 
Mulher. 

 
  Art. 2º Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação. 

 
 Então, nosso parecer é pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade, 
boa técnica legislativa e aprovação, adotando-se 
a emenda substitutiva que acabou de ser lida.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, vou 
colher os votos.  
 Deputado Marcelo Santos? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Com o 
relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Freitas? 
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Acompanho o 
entendimento do relator.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Vandinho Leite? 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 

Acompanho o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Também vou acompanhar. 
Matéria aprovada na Comissão de 

Justiça.  
Passo ao Projeto de Lei n.º 46/2019, que 

estava em análise técnica, do deputado Rafael 
Favatto, que dispõe sobre a proibição de bares, 
restaurantes e estabelecimentos afins servirem, 
comercializarem e/ou distribuírem bebidas e 
alimentos quentes em recipientes plásticos. 
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Sou o relator da matéria. A gente viu 
uma inconstitucionalidade em relação à questão 
material da matéria, ferindo o princípio da livre 
iniciativa e demos, no nosso entendimento, a 
inconstitucionalidade material do Projeto n.º 
46/2019, do deputado Dr. Rafael Favatto.  

A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, vou 

colher os votos.  
Deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Com o 

relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Freitas? 
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Coronel Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputado Vandinho Leite? 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Então, aprovado. O projeto foi 
dado à inconstitucionalidade a unanimidade dos 
membros. Agora prosseguir ao Plenário para 
avaliação.  

O Projeto de Lei n.º 255/2019, de autoria 
do deputado Euclério Sampaio, institui diretrizes 
para a Política Estadual de incentivo à geração e 
aproveitamento da energia solar, eólica, de 
biomassa e a cogeração no estado do Espírito 
Santo.  

Relator é o deputado Marcelo Santos. A 
matéria está em análise técnica.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Senhor presidente, meu parecer é pela 
inconstitucionalidade formal.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Projeto de Lei n.º 255/2019, do 
deputado Euclério Sampaio.  

Colocamos a matéria em discussão. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos dos deputados.  

Deputado Freitas? 
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Ok. Acompanho o 

relator.  
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputado Coronel Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Muito embora, presidente, vejo como 
interessante essa política estadual de incentivo 
à geração e aproveitamento da energia solar, 
eólica, biomassa, mas eu também acompanho o 
voto do relator pela inconstitucionalidade. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Vandinho Leite?  
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Com 
relatório. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Eu também vou acompanhar o 
relatório, tendo em vista que a matéria recebeu 
parecer da Procuradoria também pela 
inconstitucionalidade, tendo em vista a iniciativa 
não ser do deputado, apesar da boa ideia do 
deputado e acredito que o Governo do Estado 
deve estar se preparando para esse momento 
em relação às novas energias. Então, a matéria 
foi dada pela inconstitucionalidade. Encaminho 
ao plenário para votação. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Sim. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Inclusive já tem até um decreto 
governamental determinando que todos os 
prédios públicos, doravante já venham com 
preparação para captação de energia solar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Já é um passo recente e 
importante.  
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Projeto de Lei n.º 264/2019, de autoria 
do deputado Capitão Assumção, que está em 
análise técnica e que trata do congelamento das 
tarifas dos pedágios de concessionárias e 
permissionárias que estiverem em obras de 
melhoramento de vias públicas atrasadas.  

Deputado Marcelo Santos é o relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Presidente, já é pacificado no Supremo Tribunal 
Federal que contrato entre as partes, ente do 
Governo e a iniciativa privada, até por 
concessão, quem deve decidir sobre 
congelamento seja pela via judicial ou um 
acordo entre as partes. No caso do Legislativo, 
nós estamos invadindo a competência. Então, 
meu parecer é pela inconstitucionalidade.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Como vota o deputado Freitas? 
Vai acompanhar.  
Como vota o deputado Coronel 

Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputado Vandinho Leite? 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 

Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Também vou acompanhar o voto 
do relator. Registrando também a importância 
do parecer técnico da Procuradoria que também 
foi pela inconstitucionalidade da matéria.  

O Projeto de Lei n.º 281/2019, do 
deputado Alexandre Xambinho, dispõe sobre o 
estabelecimento de perímetro de proteção 
escolar no entorno das unidades da rede 
estadual de ensino e dá outras providências.  

O relator é o deputado Vandinho Leite.  
Essa matéria recebeu despacho 

denegatório da Mesa Diretora.  
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Passo 

a relatar o Projeto de Lei n.º 281/2019, de 

autoria do deputado Alexandre Xambinho, que 
dispõe sobre o estabelecimento de perímetro 
de proteção escolar no entorno das unidades da 
rede estadual de ensino e dá outras 
providências.  

O objetivo em si da presente proposição 
é estabelecer uma área de proteção em torno 
das escolas para além dos seus limites físicos 
onde serão adotadas ações e medidas que 
visem dar segurança a toda comunidade escolar, 
como os professores, funcionários e 
principalmente os alunos.  

Observando o mérito de extrema 
relevância, passo então para a fundamentação 
jurídica. Prima facie, de uma análise percuciente 
do projeto de lei em testilha, não se vislumbra a 
matéria dentre aquelas que são de competência 
legislativa privativa da União ou próprias dos 
municípios, nos termos dos art. 22 e 30, inciso I, 
da Carta da República, e também não se 
entende que seja matéria afeta à competência 
privativa do chefe do Poder Executivo, por mais 
que se respeitem opiniões divergentes.  

E a Constituição Federal também deixa 
claro, no seu art. 24, que: 

 
Art. 24- Compete à União, 

aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 
(...)  

(...) 
XIV- proteção e integração 

social das pessoas(...) 
 

E é claro também concorrentemente 
sobre educação.  

De tal forma e ante o exposto, nos 
termos do art. 41, inciso I, do Regimento Interno 
desta Casa de Leis, como relator, vou opinar 
pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de Lei n.º 281/2019, de autoria do deputado 
Alexandre Xambinho, e sugiro aos demais pares 
desta comissão o seguinte parecer: Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
é pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
n.º 281/2019, de autoria do excelentíssimo 
senhor deputado Alexandre Xambinho e, 
consequentemente, pela rejeição do despacho 
denegatório do presidente da Mesa Diretora 
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nos termos da fundamentação que acabei de 
fazer. 

Esse é o meu relatório, senhor 
presidente! 
  

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - A matéria pode ser discutida. 

 
O SR. MARCELO SANTOS − (PDT) - A 

ementa dela é? 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Dispõe sobre estabelecimento de 
perímetro de proteção escolar no entorno das 
unidades da rede estadual de ensino e dá outras 
providências. 

 
O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) - O 

deputado Alexandre Xambinho cria uma área, 
não sei se é esta a palavra, imaginária de cem 
metros em torno das escolas em que o Estado 
possa ter ações no sentido de melhorar a 
segurança no entorno das escolas. Na prática, 
seria algo, como a gente tem hoje, de patrulha 
escolar entre outros casos. 

Ele não deixa claro detalhes da execução, 
até para não gerar despesa, mas cria o conceito. 

 
O SR. MARCELO SANTOS − (PDT) - E o 

parecer é? 
 
O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) - Pela 

constitucionalidade e legalidade. 
 
O SR. MARCELO SANTOS − (PDT) - 

Constitucionalidade? 

 
O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) - É. 
 
O SR. MARCELO SANTOS − (PDT) - Eu 

voto contra. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Vou colher os votos, então, 
deputado Marcelo Santos. 

Algum deputado gostaria de discutir 
ainda? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

− (PSL) - Entendo que, na minha humilde 
opinião, invade esfera de competência. 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. 

Então vamos colocar em votação. 
O deputado Marcelo Santos votou 

contrário ao parecer do relator. 
Deputado Coronel Alexandre Quintino... 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

− (PSL) - Contra o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Também contrário. 
Também vou acompanhar o voto 

contrário. 
Neste caso, a gente precisa ter um voto 

em separado. 
O deputado Marcelo Santos pode ser o 

autor desse voto? 
 
O SR. MARCELO SANTOS − (PDT) - Voto 

pela inconstitucionalidade da matéria. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Pela inconstitucionalidade da 
matéria e pela manutenção do despacho 
denegatório. 

 
O SR. MARCELO SANTOS − (PDT) - Isso. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. Então ficou vencido o voto do 
relator e tem o voto em separado do deputado 
Marcelo Santos, que é pela manutenção do 
despacho denegatório. 

Vamos passar para a próxima matéria... 
 

O SR. MARCELO SANTOS − (PDT) - 
Presidente, só para registrar. Não sei se é do 
conhecimento de todos o falecimento de 
Otacílio Coser, fundador do grupo Coimex - a 
notícia foi divulgada agora, há poucos instantes 
-, com noventa e três anos de idade. Uma figura 
importante para o desenvolvimento do estado 
do Espírito Santo, fundador de uma empresa 
que contribuiu muito, principalmente no 
momento do auge do comércio internacional, 
quando tínhamos aqui o Fundap; ela 
movimentou muito a nossa economia, gerando 
oportunidades. 

É o registro que gostaria de fazer, que o 
farei novamente em plenário pedindo um 
minuto de silêncio. 
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O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Importante registro. 

Passamos ao Projeto de Lei n.º 89/2019, 
que também recebeu o despacho denegatório 
da Mesa Diretora - é do deputado Carlos Von -, 
que dispõe sobre a inclusão do tipo sanguíneo e 
fator RH na carteira de identidade. 

O deputado relator é o deputado 
Vandinho Leite. 

 

O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) - 
Projeto de Lei n.º 89/2019, de autoria do 
deputado Carlos Von, que dispõe sobre a 
inclusão do tipo sanguíneo e fator RH na 
carteira. 

Projeto de autoria do deputado Carlos 
Von recebeu despacho denegatório da Mesa e 
tem como objetivo, segundo o autor, facilitar o 
trabalho das equipes de salvamento em caso de 
acidentados que poderão necessitar de uma 
rápida transfusão de sangue. Com a informação 
do seu tipo sanguíneo e fator RH na carteira de 
identidade as equipes de salvamento, segundo o 
autor, terão dados mais precisos para o primeiro 
atendimento que, em muitos casos, é 
fundamental para salvar vidas. Em síntese, são 
essas questões. 

Passando para a fundamentação jurídica, 
a inconstitucionalidade formal verifica-se 
quando há algum vício no processo de formação 
das normas jurídicas, ou seja, é vício quando há 
desrespeito de alguma norma constitucional 
que estabeleça o modo de elaboração das 
normas jurídicas.  

Em outras palavras, em primeira análise, 
limita apontar a existência de eventuais vícios 
formais a macular o futuro ato normativo 
singularmente considerado, sem adentrar em 
seu conteúdo em razão da inobservância dos 
procedimentos relativos à formação da lei. 

Então, isso quer dizer que uma 
inconstitucionalidade formal pode ocorrer 
dentro da inobservância da  competência 
legislativa à elaboração do ato, quando ocorrem 
aí competências entre União, Estados ou 
Municípios. 
 Como já ressaltado, o projeto de lei em 
apreço tem por finalidade dispor sobre a 
inclusão de tipo sanguíneo e fator RH na carteira 
de identidade. 

De início, poder-se-ia cogitar se a 
matéria tratada no projeto de lei, com 

competência para legislar sobre o Direito Civil e 
os registros públicos, seria exclusiva da União. 

A inclusão do tipo sanguíneo na carteira 
de identidade é constitucional. Olhando por 
outro fato, decidiu o Supremo Tribunal Federal, 
por meio das ações diretas de 
inconstitucionalidade n.º 4.007 e n.º 4.343... As 
ações julgadas questionavam normas de São 
Paulo e de Santa Catarina, em que esses estados 
tiveram essas leis aprovadas e foram 
questionadas através de ações diretas de 
inconstitucionalidade. Mas o Plenário do 
Supremo, por maioria, julgou improcedentes os 
pedidos formulados em ações diretas de 
inconstitucionalidade ajuizadas contra a Lei n.º 
12.282/2006, do Estado de São Paulo, e a Lei n.º 
14.851/2009, do Estado de Santa Catarina. 

O Tribunal observou que o devido 
equacionamento da distribuição constitucional 
de competências legislativas entre a União, os 
Estados-membros, o Distrito Federal e os 
Municípios levariam sempre em conta o 
princípio federativo.  

Diante dos fatos já citados e sem entrar 
em mais detalhes de um relatório grande, visto 
que essa lei já está em vigor em outros estados 
e inclusive foi questionada através de ações 
diretas de inconstitucionalidade, que não foram 
acatadas pela Suprema Corte, não há outra 
forma a não ser relatar pela admissibilidade, 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do projeto de autoria do 
deputado Carlos Von.  

 
O SR. PRESIDENTE  - (GANDINI - 

CIDADANIA) - A matéria passa à discussão.  
(Pausa) 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Claro, 

só sugerindo aqui, o parecer também é pela 
rejeição do despacho denegatório.  

 
O SR. MARCELO SANTOS − (PDT) - 

Parabenizo o deputado Vandinho que se ateve... 
Inclusive eu estava questionando os 
procuradores... Realmente eu havia lido sobre 
isso. O Supremo não deu causa ao 
questionamento do Executivo de dois estados, 
se não me falha a memória, com relação a uma 
norma estabelecida nos referidos estados pelas 
Casas Legislativas, pacificando, assim, de que o 
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parlamentar pode, sim, apresentar tal proposta 
e ela é constitucional. 

O que vai precisar - aí é do Governo do 
Estado normatizar - é como vai fazer chegar 
esse exame: se tem que ser pelo serviço público 
de saúde ou se ele pode consultar privado e 
apresentar esse documento, porque a hora que 
ele apresentar, é dele. Talvez essa seja uma 
normativa que deva ser feita por uma portaria 
da Secretaria de Estado da Segurança Pública. 

Com relação a isso, é parte do Executivo. 
Mas ele não está impondo isso, ele meramente 
está dizendo que tem que ter a tipagem 
sanguínea na carteira de identidade, o que acho 
muito importante e parabenizo o autor, 
finalizando a discussão. 

Voto com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE  - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Dr. Rafael Favatto? 
(Pausa) 

Deputado Coronel Quintino? (Pausa) 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Presidente, parabenizo o deputado 
Carlos Von pela iniciativa que dispõe sobre a 
inclusão do tipo sanguíneo e fator RH na carteira 
de identidade. Até fiz questão de tirar minha 
carteira funcional, deputado Marcelo Santos. 

Foram trinta anos de Polícia Militar 
combatendo o bom combate, sofrido, 
prendendo. Não foi fácil não! E estou olhando 
minha carteira de identidade aqui e atrás tem o 
meu fator sanguíneo: A+. Carteira funcional da 
Polícia Militar. Mas não só do policial militar, 
qualquer pessoa, realmente é necessário, 
encontrada em situação de emergência, de 
tragédia, e é necessário que de imediato, na sua 
carteira de identidade tenha esta identificação 
porque qualquer perda de tempo poderá 
representar a vida da pessoa. 

Então, acompanho o voto do relator. 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Queria 
que V. Ex.ª pudesse colocar a identidade para a 
câmera focar a sua identidade, por gentileza. 
Ainda jovem, entrando na polícia. 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Eu vou botar, vou virar também para 
mostrar a foto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Vou também acompanhar o voto 

do deputado Vandinho Leite e colher o voto do 
deputado Dr. Rafael Favatto. (Pausa)  

Com o relator. 
Rejeitado o despacho denegatório, a 

matéria continua tramitando na comissão. 
Projeto de Lei n.º 280/2019, está em 

análise técnica, de autoria do deputado Carlos 
Von. O relator é o deputado Marcelo Santos. Ele 
dispõe sobre a proibição de delimitação de 
formas e tipos de tratamento e procedimentos 
médicos a serem cobertos em contratos de 
plano de saúde. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Meu 

parecer é pela inconstitucionalidade, senhor 
presidente. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Algum deputado gostaria de 
discutir a matéria?  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - É qual, presidente? 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - 280. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Dispõe 

sobre a proibição de delimitação de formas e 
tipos de tratamento e de procedimentos 
médicos a serem cobertos em contratos de 
plano de saúde. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Ok. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Achou? (Pausa) 

Passo então a colher os votos. Deputado 
Dr. Rafael Favatto?  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputado Coronel Quintino?  
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputado Vandinho Leite?  
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O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Eu 
entendo assim, porque fala sobre a delimitação 
de formas e tipos de tratamento e de 
procedimentos a serem cobertos em contratos 
de plano de saúde. 

O deputado Marcelo não entrou em 
detalhes sobre o relatório, mas não seria um ato 
aí de defesa do consumidor, deputado Marcelo? 
Eu tenho dúvidas se esta matéria é 
inconstitucional.  

Inclusive, agora estou me aprofundando 
ainda mais sobre as diversas decisões do 
Supremo sobre essas questões de Direito do 
Consumidor. Inclusive, gostaria de agradecer ao 
procurador Vinícius, que em uma das matérias 
de minha autoria fez um relato fantástico, 
citando várias decisões recentes da Suprema 
Corte, de vários ministros, inclusive 
respondendo Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade, nas mais diversas esferas 
de Defesa do Consumidor, nas mais diversas 
áreas. 

E neste caso específico, também não sei 
se somente pela ementa...  

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Vou 

fazer uma leitura de um pequeno trecho, só 
para dizer o seguinte aqui:  

 

não se pode confundir a 
abusividade do plano de 
saúde em negar 
tratamento com a 
competência para legislar 
sobre as regras 
contratuais. Uma coisa é a 
abusividade da cláusula 
contratual e sua 
consequente nulidade 
declarada pelo judiciário - 
aí nós poderíamos legislar 
- outra é a lei estadual 
determinar a não inclusão 
dessa cláusula nos 
contratos, posto que está 
regulando diretamente o 
contrato de saúde. 

 
Inclusive, é a instrução normativa que 

regula a contratação.  
Então, na verdade, nós estamos 

colocando uma regra já numa regra existente. 

Se o plano é obrigado a cobrir aí sim ele está 
descumprindo. Neste caso específico, nós 
estamos colocando regras a mais naquilo que já 
está estabelecido.  

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Regras 

contratuais? 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - É, 

contratuais. 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Vou 

acompanhar o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Também vou acompanhar o voto 
do relator. É importante também destacar que 
teve o parecer técnico da Procuradoria, que 
também foi pela inconstitucionalidade da 
matéria. 

Projeto de Lei n.º 330/2019, que recebeu 
o despacho denegatório da Mesa Diretora, de 
autoria do deputado Carlos Von, que dispõe 
sobre a livre organização estudantil por meio de 
centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, 
diretórios centrais de estudantes nas 
instituições públicas e privadas de ensino. 

Passo ao relator da matéria, o deputado 
Alexandre Quintino. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Trata-se do Projeto de Lei n.º 330/2019, 
do autor deputado Carlos Von, que em sua 
ementa dispõe sobre a livre organização 
estudantil por meio de centros acadêmicos, 
diretórios acadêmicos e diretórios centrais dos 
estudantes nas instituições públicas e privadas 
de ensino. 

A matéria foi protocolada no dia 
08/05/2019, lida na sessão ordinária de 
13/05/2019, recebeu o despacho denegatório 
da Mesa Diretora, com a manifestação pela 
devolução ao autor com base no art. 143, inciso 
VIII do Regimento Interno, por infringência ao 
art. 63, parágrafo único, incisos III, VI e XCI da 
nossa Constituição Estadual. 

Ao receber esse despacho denegatório, o 
autor interpôs recurso à Comissão de 
Constituição e Justiça, o que foi deferido e 
encaminhado para a sua regular tramitação. 

Nosso parecer, após detida análise, é 
pela inconstitucionalidade do projeto de lei, e 
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consequentemente, pela manutenção do 
despacho denegatório do presidente da Mesa. 
Motivo: inconstitucionalidade formal por vício 
de iniciativa, que é do Poder Executivo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, 
deputado Marcelo Santos, como vota? (Pausa) 

 
O SR. MARCELOS SANTOS - (PDT) - Na 

verdade, o meu caminho era outro, mas o 
relator me convenceu. Voto com o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Eu também estava discutindo a 
matéria aqui com deputado Marcelo Santos, e 
eu ia votar contra o relator. Mas após esse 
brilhante relato, eu vou acompanhar. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputado Vandinho Leite? 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Vou 

acompanhar o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Também vou acompanhar o voto 
do relator. 

Vou passar a presidência ao deputado 
Vandinho Leite, tendo em vista que o próximo 
projeto de lei é de minha autoria. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Projeto de lei de autoria do deputado 
Fabrício Gandini, que tem como relator o 
deputado Alexandre Quintino. Ele estabelece a 
obrigatoriedade de os estabelecimentos 
responsáveis pela comercialização de cães e 
gatos, no âmbito do estado do Espírito Santo, 
em ofertar ao consumidor o percentual de, no 
mínimo, cinquenta por cento de animais 
provenientes de projetos de resgate, abrigos, 
ONGs, protetores independentes ou centro de 
zoonoses. 

Concedo a palavra ao deputado 
Alexandre Quintino para que ele possa relatar a 
matéria. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Trata-se do Projeto de Lei n.º 258/2019, 
de autoria do excelentíssimo senhor deputado 
estadual Fabrício Gandini, que estabelece a 
obrigatoriedade de os estabelecimentos 
responsáveis pela comercialização de cães e 
gatos, no âmbito do estado do Espírito Santo, 
ofertarem ao consumidor, no mínimo, 
cinquenta por cento de animais provenientes de 
projetos de resgate, abrigos, ONGs, protetores 
independentes ou centro de zoonoses. 

A matéria foi protocolada no dia 
11/04/2019, lida no Expediente da sessão 
ordinária do dia 15/04/2019. Não consta nos 
autos, até o presente momento, evidência de 
publicação da matéria no Diário do Poder 
Legislativo. A Diretoria de Redação ofereceu 
estudo de técnica legislativa no dia 24/04/2019. 
Após parecer técnico, com opinamento 
convergente da Procuradoria, o projeto recebeu 
encaminhamento para esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, com o fim de elaboração de parecer 
para efeito de análise conclusiva da sua 
admissibilidade, constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade, técnica legislativa empregada em 
sua feitura, conforme dispõe o art. 41 da 
Resolução n.º 2.700/2009, Regimento Interno 
desta Assembleia Legislativa. É o relatório.  

Após análise detida, nosso parecer é pela 
inconstitucionalidade formal e material, 
intervenção do poder público na propriedade 
privada, além de que o Estado não possui 
competência para legislar sobre o que se trata 
no projeto. Este é o nosso parecer.  
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Em discussão.  

Concedo a palavra ao autor, deputado 
Gandini. 

 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Eu 

queria, primeiro, dizer que a matéria que eu 
apresentei, de fato, obviamente, tem 
dificuldade de tramitação em relação à questão 
da Comissão de Constituição e Justiça. Mas, por 
vezes, nós, deputados, apresentamos matérias 
em que queremos discutir o mérito e encontram 
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dificuldade natural, até pela legislação 
brasileira, de definir atribuições a quem de 
direito a propor essas legislações.  

No caso que está colocado, eu recebi 
esse incentivo quando a gente viu que na 
Califórnia, recentemente, eles proibiram a 
venda de animais que são reproduzidos para 
serem vendidos. Então, há poucos meses, eles 
definiram que lá só vai se comercializar animais 
que sejam frutos de abrigos. Por quê? Por causa 
da quantidade absurda de animais que são 
abandonados. 

Nós temos aí canis reproduzindo, 
reproduzindo e reproduzindo animais; e, de 
repente, você tem aí, ao mesmo tempo, uma 
quantidade absurda de animais sendo 
abandonados. Então, o que me fez propor essa 
matéria, independente da constitucionalidade 
ou não, é que a gente pudesse fazer uma 
reflexão um pouco mais profunda em relação à 
situação. E, quem sabe, o Executivo, que eu 
acredito que seria, neste caso, quem poderia 
propor a matéria por iniciativa, tenha uma 
iniciativa parecida como a que foi feita na 
Califórnia e a gente possa ter aí um avanço, ao 
invés de ficar reproduzindo em quantidade para 
ter lucro em cima dos animais, a gente pudesse 
parar por um tempo, para a gente ter, de fato, 
menos animais abandonados e melhor 
cuidados.  

Só queria justificar, apesar de entender o 
voto do deputado, o brilhante voto do deputado 
Quintino, mas queria fazer essa discussão 
minimamente aqui neste plenário.  

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ainda em discussão.  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Como vota o deputado Rafael Favatto?  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Após a análise do deputado 
Gandini para que tramite a matéria até o 
plenário e lá se abra o debate, vou acompanhar 
o deputado Gandini, contra o parecer do 
relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Deputado Marcelo Santos? 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Na 
verdade, o deputado Rafael Favatto me 

convenceu. Idi Amin Dada fez um relatório 
brilhante, mas não é matéria inclusive... Aquelas 
medalhas penduradas.... Idi Amin Dada é um... 

Na verdade, não é o Governo que regula. 
O que nós estamos falando agora é a livre 
iniciativa; então, talvez, isso tivesse que sair do 
Congresso Nacional. Mas eu acho que o debate 
é importante, porque o Estado como um todo 
não consegue tomar conta disso. E nós temos aí 
uma proliferação danada de população de 
animais, de cães na rua, gerando problemas 
enormes, tanto para o município, com 
zoonoses, gastos, doenças, essa coisa toda. Mas 
eu acho que o debate é interessante. E aí eu 
quero pedir licença ao meu colega, Coronel 
Alexandre Quintino, e estarei votando contra o 
seu relatório, não contra V. Ex.ª. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Como vota o deputado Gandini? 
 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Também 

contrário ao relatório.  
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Aprovado, com um voto contra, que é o 
voto do relator.  

Na verdade, eu vou precisar que alguém 
faça um relatório concorrente.  

Deputado Rafael. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Faço o relatório pela legalidade, 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa do presente projeto. É o nosso 
relatório.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Os deputados Marcelo e Fabrício 
Gandini já anteciparam o voto. Então, aprovado 
por quatro votos a um. 

Devolvo a palavra ao presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Agradecer aos deputados pela 
compreensão da importância da discussão da 
matéria, sabendo da dificuldade em relação a 
vencer a questão da constitucionalidade. 
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 Projeto de Lei n.º 346/2019, que 
também recebeu despacho denegatório da 
Mesa Diretora, de autoria do deputado Marcos 
Mansur. O relator é o deputado Vandinho Leite, 
que dispõe sobre a instalação de câmeras de 
vídeo nas escolas da rede pública e privada de 
ensino fundamental e médio. 
 

 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - A 
presente matéria é de autoria do deputado 
Marcos Mansur, Projeto de Lei n.º 346/2019, 
que dispõe sobre a instalação de câmeras de 
vídeo nas escolas da rede pública e privada de 
ensino fundamental e médio.  

O deputado Marcos Mansur também fez 
uma emenda modificativa, na qual o art. 1.º da 
lei fica com a seguinte redação: É obrigatório a 
instalação do sistema de monitoramento 
eletrônico com captação e gravação de imagens 
dos refeitórios, corredores, pátios, quadras 
esportivas e portarias de entrada principal e 
secundária das escolas da rede pública estadual 
e privada de educação, diuturnamente. 
 Esse ponto com relação a esta matéria, é 
claro que eu tive que fazer um esforço enorme 
aqui por conta da grande importância que ela 
tem no mérito, a questão da violência nas 
escolas é algo hoje muito presente. Na semana 
passada mesmo, tivemos um caso grave em Vila 
Velha, com invasão da escola e ameaça a um 
dos alunos à faca. Suzano foi um dos exemplos, 
talvez o mais trágico da sociedade brasileira, 
quando se teve uma recente chacina.  

É claro que vou me ater, até com o meu 
objetivo de fazer um parecer favorável, para 
que a matéria continue sendo debatida. Eu vou 
utilizar a Constituição Federal, quando ela diz 
que questões relativas à educação podem ser 
legisladas de forma concorrente entre União, 
Estados e Municípios. 

 Então, por tais razões, e principalmente 
por conta do mérito, com o objetivo de que essa 
matéria possa continuar sendo debatida na 
Casa, vou opinar pela admissibilidade, 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 
346/2019, de autoria do deputado Marcos 
Mansur.  

Então, sugiro aos demais pares desta 
comissão o seguinte parecer: A Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
é pela rejeição do despacho denegatório do 

Projeto de Lei n.º 346/2019, de autoria do 
deputado Marcos Mansur, para que o mesmo 
possa continuar tramitando na Casa.  

Este é o meu relatório, senhor 
presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Vandinho, antes de 
passar para os outros deputados, o parecer da 
Procuradoria também fala pela rejeição, só que 
ele propõe duas emendas. Não sei se V. Ex.ª 
acolheu no seu relatório as emendas. 

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Eu 
acolhi uma emenda. Pelo menos é a única que 
chegou até a mim, que é essa emenda 
modificativa que foi a que eu li aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Tem uma emenda de redação... 

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 
Perdão! 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Emenda de redação ao caput e 
uma emenda modificativa ao art. 1.º. 

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Isso! 
Eu li uma e não li a outra. Eu li a emenda 
modificativa do art. 1.º e não li a emenda 
modificativa n.º 01 ao Projeto de Lei, na qual ele 
altera o caput: Dispõe sobre a instalação de 
câmera de vídeo nas escolas da rede pública 
estadual e privada de ensino. Tem esta 
modificação também. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok! Então é importante os 
deputados saberem que têm as duas emendas.  

Como vota o deputado Coronel 
Quintino?  

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Eu voto contra o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Como vota o deputado Rafael 
Favatto? 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Com o relatório do deputado 
Vandinho Leite, com as emendas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Marcelo Santos? 
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O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Voto 
contra o parecer do relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Contrário? 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Eu estou seguindo o 
entendimento da Procuradoria, então vou 
acompanhar o voto do deputado Vandinho 
Leite, com as emenda também. 

Então, são três votos a dois. A matéria 
continua em tramitação. 
 O Projeto de Lei n.º 349/2019, de autoria 
do deputado Capitão Assumção, recebeu 
despacho denegatório, também, da Mesa 
Diretora, o relator é o deputado Vandinho Leite. 
A ementa diz que fica estabelecido que os 
alunos das redes de ensino estadual que 
depredarem patrimônio público no estado do 
Espirito Santo, ficam sujeitos as penalidades 
previstas nesta lei. 
  Deputado Vandinho Leite para relatar a 
matéria.  
 

 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 
Projeto de lei, de autoria do deputado Capitão 
Assumção, tem como ementa que fica 
estabelecido que os alunos das redes de ensino 
estadual que depredarem patrimônio público no 
estado do Espirito Santo, ficam sujeitos a 
penalidades previstas nesta lei. 
 O projeto foi protocolado no dia 16 de 
maio, nesta Casa. O presidente da Mesa 
proferiu um despacho no qual o projeto fora 
devolvido ao autor, que fez um recurso. E, por 
esse motivo, o projeto chega a esta Comissão de 
Justiça. 
 Então, passo à fundamentação jurídica, 
da constitucionalidade formal e material.  
 Como eu já disse aqui, em outros 
pareceres, a inconstitucionalidade formal 
verifica-se quando há algum vício no processo 
de formação das normas jurídicas.  
 Vale dizer que é o vício decorrente do 
desrespeito a alguma norma constitucional que 
estabelece o modo de elaboração das normas 
jurídicas.  
 O projeto, de autoria do deputado 
Capitão Assumção, como já ressaltado, visa  

estabelecer que os alunos da rede pública de 
ensino, que depredarem o patrimônio público, 
no estado do Espírito Santo, ficam sujeitos a 
penalidades previstas nesta lei, sendo elas: 
suspensão da matrícula e ressarcimento ao 
erário, quando o Estado reparar o dano.  

Justificando essa iniciativa, foi utilizado 
pelo parlamentar e eu também utilizo no meu 
parecer, os incisos VIII e IX da Constituição 
Federal de 88, que, no art. 24, diz o seguinte:  

 
Art. 24. Compete à União, 

aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre:  

(...) 
IX - educação, cultura, 

ensino, desporto (...) 
 

O que na minha opinião já dá a 
constitucionalidade da matéria.  

Diante disso, tem uma emenda, também, 
supressiva, na qual o deputado Capitão 
Assumção suprime o inciso I do art. 2.º do 
Projeto n.º 349/2019, ou seja, ele tira a 
suspensão da matrícula, por orientação, pelo 
que percebi, da própria Procuradoria da Casa.  

Então, concluo pela admissibilidade, 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do Projeto n.º 349/2019, 
de autoria do deputado Capitão Assumção, 
desde que adotada a emenda supressiva do 
inciso I art. 2.º. Consequentemente, meu 
parecer é pela rejeição do despacho 
denegatório do presidente da Mesa Diretora, 
para que a matéria continue a tramitar na Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não tendo ninguém que queira discutir, 
como vota o deputado Coronel Quintino?  

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Mesmo entendendo a importância do 
mérito do tema, voto contrário ao relator.   
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) -  Deputado Doutor Rafael Favatto?  
 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Acompanho  o parecer do 
deputado Vandinho Leite. 
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O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) -Também vou votar contrário à 
matéria, tendo em vista que o Código Civil já 
tem essa previsão de penalizar qualquer um que 
cometa dano contra o patrimônio público já 
pode ser responsabilizado. Então, não há 
necessidade de lei infraconstitucional federal 
digamos assim. Já está previsto no Código Civil, 
então, não vejo necessidade da mesma lei.  

Tendo em vista que ficou empatada a 
votação, a matéria fica prejudicada. A gente a 
deixa para a sessão posterior.  

Projeto de Lei n.º 321/2019 está em 
análise técnica. O autor é o deputado Dary 
Pagung. O deputado relator é o deputado 
Vandinho Leite. O projeto de lei dispõe sobre a 
proibição de utilização de jalecos, aventais e 
outros equipamentos similares de proteção 
individual, utilizados por servidores, 
funcionários e profissionais da área de saúde 
fora do seu ambiente de trabalho e dá outras 
providências.  

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 

presidente, vai ser a última matéria que eu vou 
relatar. Eu preciso me deslocar para o plenário, 
porque eu pretendo falar na sessão. 

Passo a relatar, neste momento, o 
Projeto de Lei n.º 321/2019, de autoria do 
deputado Dary Pagung, que dispõe sobre a 
proibição da utilização de jalecos, aventais e 
outros equipamentos similares de proteção 
individual, utilizados por servidores, 
funcionários e profissionais da área de saúde 
fora do seu ambiente de trabalho e dá outras 
providências.  

Eu, observando a matéria, não consigo 
ver competência legislativa. Como já ressaltei, o 
projeto de lei em apreço dispõe sobre a 
proibição de utilização de jalecos, aventais e 
outros equipamentos similares de proteção 
individual, utilizados por servidores, 
funcionários e profissionais da área de saúde 
fora de seu ambiente de trabalho e dá outras 
providências, mas gostaria de verificar aqui que 
a matéria tratada na presente propositura é de 
competência da União, consoante o art. 22, 
inciso XVI da Constituição Federal, que diz o 
seguinte: 

 

Art. 22. Compete privativamente 
à União legislar sobre: 

 (...) 
XVI - organização do sistema 
nacional de emprego e condições 
para o exercício de profissões; 

 

Então, em minha opinião, isso invade essa 
competência de exercício das profissões. Eu 
sempre busco tentativas das mais diversas de 
tentar fazer com que as matérias continuem 
sendo discutidas nesta Casa, mas de tal forma 
que, diante o exposto, eu, como relator, vou 
opinar pela inadmissibilidade e 
inconstitucionalidade do Projeto n.º 321/19, de 
autoria do deputado Dary Pagung, nos termos da 
fundamentação que acabei de fazer.  

Gostaria de sugerir aos demais pares o 
seguinte parecer: a Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação é pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
321/2019, de autoria do deputado Dary Pagung. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Dr. Rafael Favatto? 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Acompanho. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Coronel Alexandre 
Quintino? 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - O parecer da Casa foi qual? 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - O parecer técnico da 
Procuradoria? Pela inconstitucionalidade 
também. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Pela inconstitucionalidade? Eu 
acompanho o voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Também vou acompanhar o voto, 
tendo em vista o avançar do horário e para os 
deputados poderem registrar suas presenças em 
plenário, nós vamos encerrar a presente sessão. 

Convidar a todos para a próxima, que será 
na terça-feira, às 13h30min.  

Obrigado a todos e boa tarde. 
 

  (Encerra-se a reunião às 
14h39min) 
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