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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
CPI DAS LICENÇAS 

 
PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado SERGIO MAJESKI 
RELATOR: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
REUNIÃO: 12ª Reunião Ordinária  
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 09/09/2019 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 10h 

 
PAUTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 
2 - ORDEM DO DIA: 
O que ocorrer. 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
Objetivo da Comissão: apurar e investigar 
denúncias a respeito da legalidade dos TCA 
035/2018 - VALE S.A, TCA 036/2018 - 
ArcelorMittal e da Licença de Operação 
123/2018 - VALE S.A, e se atendem ao interesse 
público e aos princípios de proteção ao meio 
ambiente, bem como investigar a forma como o 
Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA) 
libera projetos a serem executados e também 
investigar irregularidades na emissão dos 
chamados Documentos de Origem Florestal 
(DOF) e a possível inexistência de regular 
fiscalização do órgão responsável por isso, o 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 
(IDAF). 

CPI DOS MAUS TRATOS CONTRA OS ANIMAIS  

 
PRESIDENTE: Deputada JANETE DE SÁ 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
RELATOR: Deputado DELEGADO LORENZO 
PAZOLINI 
REUNIÃO: 10ª Reunião Extraordinária  
LOCAL: “Câmara Municipal de São Mateus” 
DATA: 12/09/2019 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 14 horas 

 
PAUTA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE:  

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- OF/PMES/Nº 68/2019 do Comandante 
Marcelo Pinto Abreu em resposta ao OF/CPI Nº 
61/19, encaminhando informações sobre 
suposto caso do animal que veio a óbito por 
arma de fogo de policial militar. 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
O que ocorrer. 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
Objetivo da Comissão: Apurar as recorrentes 
denúncias de maus tratos contra animais, 
abandono, desleixo nos Centros de Controle de 
zoonoses, privação de água e comida. Relatos 
recentes de envenenamento de cães, gatos, 
equinos e outras espécies que são agredidos, 
atropelados e mortos. Fato amplamente 
veiculado na imprensa local, ante o grande 
interesse da população que assiste estarrecida à 
atos de violência contra animais indefesos. 

 
CONVOCADOS:  
 
 - Wellington Gonçalves - Denunciado (caso de 
maus-tratos no Município de São Mateus); 
 - Pollyanna Quartezani - testemunha; 
 - Claudeci Aguiar; 
 - Verana Maria Fornaciari.  
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FRENTE PARLAMENTAR DE FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 

NA GRANDE VITÓRIA 
 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado ALEXANDRE 
XAMBINHO 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 12/09/2019 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 17 horas 
 

PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE 

COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA 
GRANDE VITÓRIA 

 

1 - EXPEDIENTE:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
- Não houve no período. 
 
2 - COMUNICAÇÕES: 
 

Tema da reunião: “Situação Atual e Desafios do 
Saneamento Básico no Município de Viana”. 
 
3 - CONVIDADOS: 
 

- Devanir Ferreira - Secretário de Meio 
Ambiente do Munícipio de Viana; 
- Daniel Endlich - Vereador do Município de 
Viana. 
 
 

CPI DOS CRIMES CIBERNETICOS 

 

PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
VICE-PRESIDENTE: CAPITÃO ASSUMÇÃO  
RELATOR: Deputado DELEGADO DANILO 
BAHIENSE 
REUNIÃO: 6ª Reunião Extraordinária - 
AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LOCAL: Igreja Batista Getsêmani de Jabour 
DATA: 11/09/2019 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 14 horas 

 
PAUTA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA  
ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA - AUDIÊNCIA 

PÚBLICA DA CPI DOS CRIMES CIBERNÉTICOS 

1 - EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não há. 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
Audiência Pública da CPI dos Crimes 
Cibernéticos. 

 
TEMA: “CYBERBULLYING”  
Palestrante: Gilberto Sudré - Especialista 
em Tecnologia e Segurança da 
Informação 

 
CONVIDADOS:  
 
Alunos do Ensino Fundamental da Rede 
Estadual de Ensino 
Dr. Brenno Andrade de Souza Silva - Delegado 
responsável pela Delegacia Especializada de 
Repressão aos Crimes Cibernéticos 
Dr. Diego Aleluia Barcelos - Delegado Titular da 
Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente - DPCA 
Vitor de Ângelo - Secretário de Estado de 
Educação - SEDU 
Dr. Eder Pontes da Silva - Procurador-Geral de 
Justiça 
Ana Lúcia Ivanesciuc de Vallim Braga Hipólito - 
Promotora de Justiça do Centro de Apoio 
Operacional da Infância e Juventude - CAIJ 
Dr. Antônio Roberto Cesário de Sá - Secretário 
de Estado de Segurança Pública e Defesa Social 

 
OBS: Estas informações foram recebidas até as 
12h do dia 05/09/19, estando sujeitas a 
alterações até a data da reunião. 

 
 

FRENTE PARLAMENTAR PELO 
FORTALECIMENTO DO TERCEIRO SETOR 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado SERGIO 
MAJESKI 
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 
DATA: 13/09/2019 
DIA DA SEMANA: sexta-feira 
HORÁRIO: 15 horas 
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PAUTA DO FORUM DA FRENTE PARLAMENTAR 
PELO FORTALECIMENTO DO TERCEIRO SETOR 

 
1 - EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
- Não houve no período. 
 
2 - COMUNICAÇÕES: 
 

Fórum sobre: “POLÍTICA ESTADUAL DE 
ATENÇÃO INTEGRAL ÀS PESSOAS COM 
DOENÇAS RARAS”. 
 
3 - CONVIDADOS: 
 

Câmara Federal; 
ONG’s; 
Instituições Públicas e Privadas. 
 

 

AGENDAS 
 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
Diretoria das Comissões Parlamentares - DCP 

Coordenação Especial das Comissões Temporárias e Órgãos 
Especiais - CECTOE 

 

AGENDA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DAS 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
PERÍODO DE 09 a 13/09/2019 

 

DATA LOCAL HORÁRIO COMISSÃO TIPO 
COORDENADOR/ 

RESPONSÁVEL 
TEL 

RECURSOS 

09 
09 

Segunda-
feira 

Plenário “Rui 
Barbosa” 

10h 
CPI das 

Licenças 
12ª Reunião 

Ordinária 

Miguel 
Juliana 
Sandra 
3878 

Comunicação 
Social, Som, 

TV ALES, 
Taquigrafia, 

procuradores, 
consultores, 
segurança 

11 
09 

Quarta-
feira 

Igreja Batista 
Getsêmani 
de Jabour 

14h 
CPI dos 
Crimes 

Cibernéticos 

6ª Reunião 
Extraordinária 

Miguel 
Karina 
Sandra 
3878 

Comunicação 
Social, Som, 

TV ALES, 
Taquigrafia, 

procuradores, 
consultores, 
segurança 

12 
09 

Quinta- 
feira 

Plenário “Rui 
Barbosa” 

17h 

Frente 
Parlamentar 

de Obras, 
coleta e 

tratamento 
de esgoto da 

GV 

Reunião 

Miguel 
Marise 
Juliana 
3878 

Comunicação 
Social, Som, 

TV ALES,  
segurança, 
taquigrafia 

12 
09 

Quinta- 
feira 

Câmara 
Municipal de 
São Mateus 

14h 
CPI dos Maus 
tratos contra 

os animais 

10ª Reunião 
Extraordinária 

Miguel 
Juliana 
Sandra 
3878 

Comunicação 
Social, TV 

Ales, 
procuradores 

13 
03 

Sexta-
feira 

Plenário 
“Dirceu 

Cardoso” 
15h 

Frente 
Parlamentar 

pelo 
Fortaleciment
o do Terceiro 

Setor 

Reunião 

Miguel 
Marise 
Juliana 
3878 

Comunicação 
Social, Som, 

TV ALES,  
segurança, 
taquigrafia 

ERICK MUSSO 
Presidente 

LUCIANO MACHADO 
1ª Secretário 

Dr. EMÍLIO MAMERI 
2º Secretário 

 

Carlos Eduardo Casa Grande - Secretário Geral da 
Mesa - SGM 

Paulo Marcos Lemos - Diretor das Comissões 
Parlamentares - DCP 

Miguel Pedro Amm Filho - Coordenador Especial 
das Comissões Temporárias e Órgãos Especiais - 

CECTOE 
 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATOS 
 

ATO Nº 1993 
 

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

CONCEDER LICENÇA, ao Deputado 
MARCELO SANTOS, para desempenhar missão 
autorizada, no dia 27/08/2019, na forma do Art. 
305, inciso I do Regimento Interno. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1994 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, NILO ANDRE LOCATELLI DE 
OLIVEIRA, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Renzo Vasconcelos, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
192897/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1995 

 
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, NILO ANDRE LOCATELLI DE OLIVEIRA 
para exercer o cargo em comissão de 
Subcoordenador de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SCGRP, no gabinete do 
Deputado Renzo Vasconcelos, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
192897/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 
ATO Nº 1996 

 
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 
CLAUDETE GONÇALVES DIAS, matrícula nº 
209775, ocupante do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ASGRP, indicado pelo 
Deputado Luciano Machado, conforme processo 
administrativo nº 192876/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 1997 
 

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

ELEVAR para 37% (trinta e sete por 
cento), a partir de 17/08/2019, de acordo com 
art. 106 da Lei Complementar nº 46/94, o 
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz 
jus PAULO MARCOS LEMOS, matrícula nº 
201556, Técnico Legislativo Sênior - ETLS. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 1998 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
ELEVAR para 38% (trinta e oito por 

cento), a partir de 13/04/2019, de acordo com 
art. 106 da Lei Complementar nº 46/94, 
combinado com art. 1º da LC nº 128/98 de 
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz 
jus ADRIANA HADDAD VARGAS, matrícula nº 
201397, Técnico em Tecnologia da Informação - 
ETTI. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 1999 
 

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

ELEVAR para 25% (vinte e cinco por 
cento), a partir de 08/08/2019, de acordo com 
art. 106 da Lei Complementar nº 46/94, 
combinado com art. 1º da LC nº 128/98 de 
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz 
jus QUINTINO JOSE NUNES LOUREIRO, 
matrícula nº 201941, Técnico Legislativo Sênior - 
ETLS. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 
 
Fica rescindido, a partir de 06/09/2019, de 
acordo com a cláusula nona, do Termo de 
Compromisso de Estágio de Complementação 
Educacional, firmado entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo e a 
estagiária da Universidade Vila Velha - UVV, 
LETICIA MARIA VANEL PEREIRA. 
 

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

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: PAULA RODRIGUES 
SANTOS 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 

Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 09.09.2019 a 08.09.2020 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 946,10 (novecentos e 
quarenta seis reais e dez 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

04 de setembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: MATEUS LUPPI XIMENES 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 09.09.2019 a 08.09.2020 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 946,10 (novecentos e 
quarenta seis reais e dez 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de setembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

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

 

(*) PORTARIA Nº 210 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciados os 

servidores deste Poder Legislativo, abaixo 
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relacionados, na forma dos artigos citados pela 
Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, com base 
nas informações da Coordenação do Grupo de 
Recursos Humanos (CGRH): 
 
 

MATRÍCULA SERVIDOR ART. DIA 

PERÍODO DA LICENÇA 

INÍCIO FIM 

20118001 
Adilson 
Pereira dos 
Santos 

129 02 26/08/2019 27/08/2019 

20147401 
Alexsander 
Virginio 
Amorim 

142 12 19/08/2019 30/08/2019 

20901601 
Amanda 
Niblan 
Minardi 

129 03 27/08/2019 29/08/2019 

20999801 
Ana Paula 
dos Santos 
Quarto 

142 02 21/08/2019 22/08/2019 

20854602 
Camila Zorzal 
Bernardes 

129 10 19/08/2019 28/08/2019 

20319801 
Celina Maria 
de Souza 
Santos 

129 02 22/08/2019 23/08/2019 

20882501 
Dayane 
Pionte Kosk 
Ferrari 

129 15 22/08/2019 05/09/2019 

20965401 
Elaine Santos 
de Oliveira 
Aquino 

129 12 26/08/2019 06/09/2019 

20917201 
Emanuelle 
Meneghelli 
Treis Lanius 

129 02 30/05/2019 31/05/2019 

20917201 
Emanuelle 
Meneghelli 
Treis Lanius 

129 01 21/08/2019 21/08/2019 

20784701 
Frederico 
Bremenkamp 
Coelho 

129 05 26/08/2019 30/08/2019 

20890901 
Geilla Coelho 
de Rodrigues 
Moreira 

129 02 26/08/2019 27/08/2019 

20532302 
Ivan Luiz 
Paganini 

129 03 28/08/2019 30/08/2019 

01659401 
Joao Batista 
Alves 

129 30 06/08/2019 04/09/2019 

20996701 
Lara Mendes 
Biancardi 

129 02 22/08/2019 23/08/2019 

20789301 
Liziane Maria 
Barros de 
Miranda 

142 02 06/08/2019 07/08/2019 

20505205 
Lorraine Rosa 
de Oliveira 

129 02 22/08/2019 23/08/2019 

20140201 

Marcia 
Nolasco de C. 
Domingues 
Monteiro 

129 01 28/08/2019 28/08/2019 

20882701 
Marcio 
Rufino 
Barbosa 

129 01 23/08/2019 23/08/2019 

20882701 
Marcio 
Rufino 
Barbosa 

129 01 21/08/2019 21/08/2019 

20916703 
Marcos dos 
Santos 

129 01 22/08/2019 22/08/2019 

20990401 
Maria 
Carolina 
Bagalho Riva 

129 02 26/08/2019 27/08/2019 

20925701 

Maria 
Eduarda de 
Souza Viana 
de Faria 

129 02 26/08/2019 27/08/2019 

20417804 
Mario 
Andrade 
Cypreste 

129 15 22/08/2019 05/09/2019 

20936001 

Pedro 
Henrique 
Ramos 
Santos 

129 02 29/08/2019 30/08/2019 

20788901 
Raiany 
Oliveira Reis 

129 02 28/08/2019 29/08/2019 

20786501 
Regina Frigi 
Rigoni 
Mendonca 

129 02 21/08/2019 22/08/2019 

20871501 
Rhaianna 
Caldeira 

129 03 22/08/2019 24/08/2019 

20964401 
Simone de 
Oliveira Silva 
Fortunato 

142 01 29/08/2019 29/08/2019 

01659201 
Telma Thilde 
Meira 
Passamani 

129 01 27/08/2019 27/08/2019 

20772001 
Yann 
Piovaneli 
Machado 

129 01 28/08/2019 28/08/2019 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
(*) Reproduzido por haver sido publicado com incorreção. 
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ATOS DAS DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEGUNDA-FEIRA - 09.09.19 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai falar sobre o sistema orgânico de 
produção  de diferentes frutas tropicais em larga escala na Chapada  
Diamantina. As variedades com melhor adaptação foram o abacaxi e 
a manga. Veja ainda uma reportagem sobre duas variedades de 
mandioquinha salsa, lançada pela Embrapa e saiba de onde veio o 
nome batata baroa. 

01h15 CONEXÃO CIÊNCIA  O programa aborda as pesquisas feitas com o baculovírus, muito 
utilizado no controle biológico de insetos na agricultura. 

01h45 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE 
SEGURANÇA 

Segurança Pública: Direitos e prioridades. 

05h30 COMISSÃO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Reunião ordinária. 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vamos falar sobre: Desmama racional 
melhora bem estar animal. 

07h35 PARLAMENTO BRASIL Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Ceará que 
acompanha as obras de transposição do Rio São Francisco faz visita 
para verificar o andamento dos trabalhos. Entenda como o poder 
público pode ajudar no controle da diabetes. E ainda, a lei que criou 
o MEI (Micro Empreendedor Individual) completou dez anos, assista 
a uma reportagem Especial sobre o assunto. 

08h00 STJ: STJ CIDADÃO O programa dessa semana aborda o seguinte tema: Animais de 
Estimação 

08h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

09h00 COMISSÃO DE 
PROTEÇÃO À CRIANÇA E 
AO ADOLESCENTE 

Reunião ordinária. 

10h00 CPI DAS LICENÇAS (V) Reunião ordinária. 

12h00 COM A PALAVRA O deputado Marcelo Santos, PDT é o convidado do Programa "Com 
a Palavra". No quinto mandato consecutivo de deputado estadual, 
ele destaca-se nos debates em prol das melhorias na infraestrutura 
do Espírito Santo, em especial a retomada do transporte aquaviário. 
O parlamentar também é autor da lei que cria o cadastro único de 
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condenados por pedofilia. Além de presidir a Comissão de 
Infraestrutura da Assembleia, ele atua como membro titular de 
várias outros colegiados, além de comissões parlamentares de 
inquérito e frentes parlamentares.  

12h30 MP COM VOCÊ O Promotor de justiça Arthur Assed fala sobre o tema improbidade 
administrativa. 

13h00 DEDO DE PROSA Francisco Grijó é escritor e professor de literatura. Seu último livro, 
Fama Volat (2019), é um romance policial que tem como cenário o 
mercado de obras de arte. A expressão Fama Volat vem do latim e 
significa “a fama voa”. Na obra, é o nome da sociedade secreta que 
trafica obras. Grijó também escreve crônicas e contos. 

13h30 COMISSÃO 
DE FINANÇAS (V) 

Reunião ordinária. 

14h30  PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo Capixaba. 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual. 

18h00 COM A PALAVRA O deputado Marcelo Santos, PDT é o convidado do Programa "Com 
a Palavra". No quinto mandato consecutivo de deputado estadual, 
ele destaca-se nos debates em prol das melhorias na infraestrutura 
do Espírito Santo, em especial a retomada do transporte aquaviário. 
O parlamentar também é autor da lei que cria o cadastro único de 
condenados por pedofilia. Além de presidir a Comissão de 
Infraestrutura da Assembleia, ele atua como membro titular de 
várias outros colegiados, além de comissões parlamentares de 
inquérito e frentes parlamentares.  

18h30 DEDO DE PROSA Francisco Grijó é escritor e professor de literatura. Seu último livro, 
Fama Volat (2019), é um romance policial que tem como cenário o 
mercado de obras de arte. A expressão Fama Volat vem do latim e 
significa “a fama voa”. Na obra, é o nome da sociedade secreta que 
trafica obras. Grijó também escreve crônicas e contos. 

19h00 SESSÃO SOLENE (V) Homenagem ao aniversário do HPM. 

22h00 PANORAMA  Telejornal com as notícias do Legislativo Capixaba. 

22h15 COM A PALAVRA O deputado Marcelo Santos, PDT é o convidado do Programa "Com 
a Palavra". No quinto mandato consecutivo de deputado estadual, 
ele destaca-se nos debates em prol das melhorias na infraestrutura 
do Espírito Santo, em especial a retomada do transporte aquaviário. 
O parlamentar também é autor da lei que cria o cadastro único de 
condenados por pedofilia. Além de presidir a Comissão de 
Infraestrutura da Assembleia, ele atua como membro titular de 
várias outros colegiados, além de comissões parlamentares de 
inquérito e frentes parlamentares.  

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual. 
 
 

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

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

 
SEPTUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 02 DE 
SETEMBRO DE 2019. 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para 
ensejar o início da sessão, registram 
presença os senhores deputados 
Capitão Assumção,  Dary Pagung, 
Delegado Danilo Bahiense, Delegado 
Lorenzo Pazolini, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, Erick 
Musso, Euclério Sampaio, Hudson Leal, 
Iriny Lopes, Marcelo Santos, Pr. Marcos 
Mansur, Raquel Lessa, Sergio Majeski, 
Theodorico Ferraço, Torino Marques 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 e convido o deputado Danilo 
Bahiense para proferir um versículo da Bíblia. 
 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere 
Provérbios, 4:23) 
 
 (A convite do presidente, 
assume a 1.ª secretaria o senhor 
deputado Dr. Emílio Mameri e a 
2.ª secretaria o senhor deputado 
Torino Marques) 
 

  (Registra presença o senhor 
deputado Freitas) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Deputado Torino Marques, leitura da ata 
da sessão anterior.  
 
 O SR. 2.º SECRETÁRIO - (TORINO 
MARQUES - PSL) - Tudo bem. Eu esqueci meus 

óculos no gabinete. Vou tentar ler a ata. Ah, 
vem um óculos aqui. Capitão Assumção tem 
óculos aqui. É o grau mesmo? Então, tá. Por isso 
nós somos PSL, não é Capitão Assumção? Mas 
está sujo esse oclinho.  

São três horas e um minuto. Vou ler a ata 
da sessão anterior. Muito boa tarde aos 
telespectadores que nos assistem agora na TV 
Assembleia.  
  

(O senhor 2.º secretário procede 
à leitura da ata da trigésima 
primeira sessão solene, realizada 
em 30 de agosto de 2019) 

 
 Senhor presidente, com a palavra o 
senhor agora. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Ata aprovada como lida. 

Nós vamos, agora, ao Expediente. 
Deputado Emílio Mameri, leitura do 

Expediente. 

 
(Registram presença os senhores 
deputados Alexandre Xambinho 
e Carlos Von) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (DR. EMÍLIO 

MAMERI - PSDB) - Boa tarde a todos! 
Primeira parte do Expediente para 

simples despacho. 
 

1. Ofício 332/2019,  do deputado Cel. 
Alexandre Quintino,  justificando  ausência à 
sessão  ordinária do dia 26 de agosto 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=79503&arquivo=Arquiv
o/Documents/OJAP/79503-
094804159227082019-assinado.pdf#P79503  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
2. Ofício n.º 333/2019, do deputado Pr. 

Marcos Mansur, justificando ausência à sessão 
ordinária do dia 26 de agosto de 2019. 

Identificador: 330038003600310035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79665&arquivo=Arquiv
o/Documents/OJAP/79665-
122838161629082019-assinado.pdf#P79665 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Justificada a ausência. À Secretaria.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
3. Ofício n.º 334/2019, da  deputada 

Iriny Lopes,  justificando  ausência à sessão  
ordinária do dia 27 de agosto 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=79672&arquivo=Arquiv
o/Documents/OJAP/79672-
134147983929082019-assinado.pdf#P79672  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

4. Ofício n.º 028/2019, do deputado 
Capitão Assumção, solicitando alteração do 
Ofício n.º 021/2019, para o Senhor Wallace 
Aguiar de Medeiros - Diretor Geral do Hospital 
de Maternidade São José faça uso da Tribuna 
Popular da sessão ordinária do dia 2 de 
Setembro de 2019, sobre o assunto “Os 
Desafios das Instituições na Sobrevivência no 
SUS”. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79695&arquivo=Arquiv
o/Documents/OOG/79695-
150458932629082019-assinado.pdf#P79695 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Defiro. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
5. Emenda n.º 001/2019, do deputado 

Marcos Garcia, ao Projeto de Lei n.° 644/2019 
que dispõe sobre a vedação de envio de boleto 
de proposta decorrente de oferta de produto 

ou serviço sem a solicitação prévia do 
consumidor 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=79666&arquivo=Arquiv
o/Documents/EM/79666-
123702443929082019-assinado.pdf#P79666 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Junte-se ao Projeto de Lei n.º 644/2019. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
6. Emenda n.º 001/2019, do deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, ao Projeto de Lei 
n.º 709/2019, que acrescenta item ao Anexo I 
da Lei nº 10.974 de 14 de janeiro de 2019, 
conferindo ao município de Alfredo Chaves o 
título de Capital Estadual do Inhame. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79727&arquivo=Arquiv
o/Documents/EM/79727-
121733907330082019-assinado.pdf#P79727  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Junte-se ao Projeto de Lei n.º 709/2019. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
7. Emenda Substitutiva n.º 002/2019, do 

deputado Vandinho Leite, ao Projeto de Lei n.º 
226/2019, de sua autoria, que promove a 
manutenção da ordem disciplinar escolar, 
proteção a profissionais do magistério e 
normatiza a proteção e ressarcimento do 
equipamento público, no âmbito da educação. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79744&arquivo=Arquiv
o/Documents/ES/79744-151735134630082019-
assinado(11228).pdf#P79744  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Publique-se. Junte-se ao Projeto de Lei 
n.º 226/2019. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79665&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/79665-122838161629082019-assinado.pdf#P79665
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79665&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/79665-122838161629082019-assinado.pdf#P79665
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79665&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/79665-122838161629082019-assinado.pdf#P79665
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79672&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/79672-134147983929082019-assinado.pdf#P79672
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79672&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/79672-134147983929082019-assinado.pdf#P79672
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79672&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/79672-134147983929082019-assinado.pdf#P79672
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79672&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/79672-134147983929082019-assinado.pdf#P79672
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79695&arquivo=Arquivo/Documents/OOG/79695-150458932629082019-assinado.pdf#P79695
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79695&arquivo=Arquivo/Documents/OOG/79695-150458932629082019-assinado.pdf#P79695
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79695&arquivo=Arquivo/Documents/OOG/79695-150458932629082019-assinado.pdf#P79695
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79695&arquivo=Arquivo/Documents/OOG/79695-150458932629082019-assinado.pdf#P79695
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79666&arquivo=Arquivo/Documents/EM/79666-123702443929082019-assinado.pdf#P79666
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79666&arquivo=Arquivo/Documents/EM/79666-123702443929082019-assinado.pdf#P79666
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79666&arquivo=Arquivo/Documents/EM/79666-123702443929082019-assinado.pdf#P79666
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79666&arquivo=Arquivo/Documents/EM/79666-123702443929082019-assinado.pdf#P79666
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79727&arquivo=Arquivo/Documents/EM/79727-121733907330082019-assinado.pdf#P79727
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79727&arquivo=Arquivo/Documents/EM/79727-121733907330082019-assinado.pdf#P79727
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79727&arquivo=Arquivo/Documents/EM/79727-121733907330082019-assinado.pdf#P79727
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79727&arquivo=Arquivo/Documents/EM/79727-121733907330082019-assinado.pdf#P79727
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79744&arquivo=Arquivo/Documents/ES/79744-151735134630082019-assinado(11228).pdf#P79744
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79744&arquivo=Arquivo/Documents/ES/79744-151735134630082019-assinado(11228).pdf#P79744
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79744&arquivo=Arquivo/Documents/ES/79744-151735134630082019-assinado(11228).pdf#P79744
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79744&arquivo=Arquivo/Documents/ES/79744-151735134630082019-assinado(11228).pdf#P79744
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8. Projeto de Lei Complementar n.º 
042/2019, do deputado Sergio Majeski, que 
modifica a Lei Complementar n.º 213, de 03 de 
dezembro de 2001, acabando com a exigência 
de prazo de emissão para os laudos médicos 
das pessoas com deficiência de caráter 
permanente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79569&arquivo=Arquiv
o/Documents/PLC/79569-
091247004228082019-assinado.pdf#P79569  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
9. Projeto de Lei n.º 702/2019, do 

deputado  Gandini, que acrescenta item ao 
Anexo I da Lei n.º 10.973, de 14 de janeiro de 
2019, instituindo o Dia Estadual da Limpeza 
Urbana e Costeira. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79578&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79578-104321203928082019-
assinado.pdf#P79578 
 

 (Registra presença a senhora 
deputada Janete de Sá) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Publique-se.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
10. Projeto de Lei n.º 703/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
as empresas de transporte por aplicativos 
intermunicipais obrigados a dispor de veículos 
que possuam acessibilidade para pessoas com 
deficiência, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79597&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79597-133724946028082019-
assinado.pdf#P79597  

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
11. Projeto de Lei n.º 705/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que ficam as 
empresas operadoras de plano de assistência à 
saúde e congêneres obrigadas a reembolsar, no 
limite do contrato, as despesas realizadas pelo 
beneficiário em Hospitais, Clínicas e similares 
não credenciados, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79599&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79599-133824977428082019-
assinado.pdf#P79599 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Publique-se.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
12. Projeto de Lei n.º 706/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que acrescenta 
item ao Anexo I da Lei n.º 10.973, de 14 de 
janeiro de 2019, instituindo o dia Estadual da 
Oração, no âmbito do Estado, e da 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=79600&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79600-133852883728082019-
assinado.pdf#P79600  
 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
13. Projeto de Lei n.º 707/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
os serviços comerciais de tosa e banho em cães 
e gatos, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79620&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79620-170542458428082019-
assinado.pdf#P79620  

Identificador: 330038003600310035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79569&arquivo=Arquivo/Documents/PLC/79569-091247004228082019-assinado.pdf#P79569
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79569&arquivo=Arquivo/Documents/PLC/79569-091247004228082019-assinado.pdf#P79569
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79569&arquivo=Arquivo/Documents/PLC/79569-091247004228082019-assinado.pdf#P79569
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79569&arquivo=Arquivo/Documents/PLC/79569-091247004228082019-assinado.pdf#P79569
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79578&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79578-104321203928082019-assinado.pdf#P79578
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79578&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79578-104321203928082019-assinado.pdf#P79578
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79578&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79578-104321203928082019-assinado.pdf#P79578
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79578&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79578-104321203928082019-assinado.pdf#P79578
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79597&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79597-133724946028082019-assinado.pdf#P79597
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79597&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79597-133724946028082019-assinado.pdf#P79597
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79597&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79597-133724946028082019-assinado.pdf#P79597
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79597&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79597-133724946028082019-assinado.pdf#P79597
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79599&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79599-133824977428082019-assinado.pdf#P79599
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79599&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79599-133824977428082019-assinado.pdf#P79599
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79599&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79599-133824977428082019-assinado.pdf#P79599
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79599&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79599-133824977428082019-assinado.pdf#P79599
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79600&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79600-133852883728082019-assinado.pdf#P79600
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79600&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79600-133852883728082019-assinado.pdf#P79600
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79600&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79600-133852883728082019-assinado.pdf#P79600
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79600&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79600-133852883728082019-assinado.pdf#P79600
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79620&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79620-170542458428082019-assinado.pdf#P79620
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79620&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79620-170542458428082019-assinado.pdf#P79620
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79620&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79620-170542458428082019-assinado.pdf#P79620
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79620&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79620-170542458428082019-assinado.pdf#P79620
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Publique-se.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
14. Projeto de Lei n.º 709/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
acrescenta item ao Anexo I da Lei n.º 10.974 de 
14 de janeiro de 2019, conferindo ao município 
de Alfredo Chaves o título de Capital Estadual 
do Inhame. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79627&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79627-074304420029082019-
assinado.pdf#P79627  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
15. Projeto de Lei n.º 710/2019, do 

deputado Enivaldo dos Anjos, que permite a 
realização de sorteios com premiações e 
operações assemelhadas por parte de 
entidades sem fins lucrativos, legalmente 
constituídas, na forma que especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79657&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79657-120223517429082019-
assinado.pdf#P79657  
 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
16. Projeto de Lei n.º 712/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.975, 
de 14 de janeiro de 2019, denominando 
“Rodovia Subtenente Marco Antônio Cordeiro” 
o trecho de acesso à ES-146, no município de 
Anchieta/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79713&arquivo=Arquiv

o/Documents/PL/79713-172059020129082019-
assinado.pdf#P79713  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
17. Projeto de Lei n.º 713/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
dispõe sobre o prazo de fidelidade estipulado 
pelas prestadoras de serviço de Telefonia Fixa, 
Telefonia Móvel e de Banda Larga, caso haja 
má prestação de serviço, no âmbito do 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=79721&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79721-102906189630082019-
assinado.pdf#P79721  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
18. Projeto de Lei n.º 714/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
a cobrança de tarifa para motocicletas em 
estacionamentos privados 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=79737&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79737-140948203630082019-
assinado.pdf#P79737 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Publique-se.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
19. Projeto de Lei n.º 715/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que proíbe a 
exigência de contas de prestação de serviços e 
outros para a comprovação de endereço 
residencial. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Identificador: 330038003600310035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79627&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79627-074304420029082019-assinado.pdf#P79627
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79627&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79627-074304420029082019-assinado.pdf#P79627
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79627&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79627-074304420029082019-assinado.pdf#P79627
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79627&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79627-074304420029082019-assinado.pdf#P79627
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79657&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79657-120223517429082019-assinado.pdf#P79657
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79657&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79657-120223517429082019-assinado.pdf#P79657
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79657&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79657-120223517429082019-assinado.pdf#P79657
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79657&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79657-120223517429082019-assinado.pdf#P79657
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79713&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79713-172059020129082019-assinado.pdf#P79713
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79713&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79713-172059020129082019-assinado.pdf#P79713
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79713&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79713-172059020129082019-assinado.pdf#P79713
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79713&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79713-172059020129082019-assinado.pdf#P79713
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79721&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79721-102906189630082019-assinado.pdf#P79721
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=79721&arquivo=Arquivo/Documents/PL/79721-102906189630082019-assinado.pdf#P79721
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14 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 09 de setembro de 2019 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79738&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79738-141025188130082019-
assinado.pdf#P79738  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
20. Projeto de Decreto Legislativo n.º 

076/2019, do deputado Euclério Sampaio, que 
acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. José Edinaldo Alves de 
Sousa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79591&arquivo=Arquiv
o/Documents/PDL/79591-
130035441128082019-assinado.pdf#P79591  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
21. Parecer n.º 123/2019, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, 
legalidade,  juridicidade e aprovação, na forma 
do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 456/2019, do deputado Marcelo 
Santos, que acrescenta item ao Anexo I da Lei 
n.º 10.975, de 14 de janeiro de 2019, 
denominando Ponte Governador Gerson 
Camata o Viaduto do Príncipe, sob jurisdição 
da Superintendência de Empreendimentos 
Urbanos - SR-U do DER/ES, que dá acesso à BR 
262 e liga Vitória à Vila Velha e à Cariacica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79539&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/79539-151656922127082019-
assinado.pdf#P79539 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

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

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

133/2019, do deputado Renzo Vasconcelos, ao 
Secretário de Estado dos Transportes e Obras 
Públicas, sobre informações relacionadas à 
utilização do transporte público por 
vendedores intracoletivos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79552&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/79552-
164932028327082019-assinado.pdf#P79552 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Oficie-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
23. Requerimento de Informação n.º 

134/2019, do deputado Carlos Von, ao 
Secretário de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, solicitando cópia das 
licenças emitidas em favor do 
empreendimento Imetame Logística Porto em 
Aracruz/ES, dentre outras matérias correlatas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79612&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/79612-
161253670028082019-assinado.pdf#P79612  
 

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

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

135/2019, do deputado Renzo Vasconcelos, ao 
Secretário de Estado da Saúde, Informações 
relacionadas aos valores pagos pela Secretaria 
Estadual de Saúde - SESA/ES, aos Hospitais que 
prestam serviços para essa Secretaria dos 
procedimentos médicos hospitalares nas 
Regiões Norte, Central, Sul e Metropolitana do 
Estado, dentre outras matérias correlatas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79648&arquivo=Arquiv
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o/Documents/RQI/79648-
112658481429082019-assinado.pdf#P79648  
 

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

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

136/2019, do deputado  Gandini, ao Secretário 
de Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, sobre a quantidade 
de moradores beneficiados pela Tarifa Social 
incidente sobre as tarifas de água e esgoto dos 
imóveis classificados na categoria residencial 
pela Companhia Espírito-santense de 
Saneamento (CESAN). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79730&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/79730-
132558197730082019-assinado.pdf#P79730  
 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

26. Requerimento de Informação n.º 
137/2019, do deputado Gandini, ao Secretário 
de Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, sobre a quantidade 
de moradores beneficiados pela Tarifa Social 
de energia elétrica, benefício concedido para 
unidades consumidoras residenciais e 
residenciais rurais habitadas por famílias que 
atendam aos critérios estabelecidos na lei n.º 
12.212/10, pela EDP Escelsa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79731&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/79731-
133218261130082019-assinado.pdf#P79731  
 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

27. Requerimento n.º 041/2019, do 
deputado Vandinho Leite, de retirada da 

Emenda Substitutiva n.º 001/2019, de sua 
autoria, ao Projeto de Lei n.º 226/2019, que 
promove a manutenção da ordem disciplinar 
escolar, proteção a profissionais do magistério 
e normatiza a proteção e ressarcimento do 
equipamento público, no âmbito da educação. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79742&arquivo=Arquiv
o/Documents/RRP/79742-
145605772330082019-assinado.pdf#P79742  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Defiro. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

27. Requerimento n.º 041/2019, do 
deputado Vandinho Leite, de retirada da 
Emenda Substitutiva n.º 001/2019, de sua 
autoria, ao Projeto de Lei n.º 226/2019, que 
promove a manutenção da ordem disciplinar 
escolar, proteção a profissionais do magistério 
e normatiza a proteção e ressarcimento do 
equipamento público, no âmbito da educação. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79742&arquivo=Arquiv
o/Documents/RRP/79742-
145605772330082019-assinado.pdf#P79742 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Defiro. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (DR. EMÍLIO 

MAMERI - PSDB) - Segunda parte do 
Expediente, sujeita a deliberação. 

Tem um aditivo, Requerimento de 
Urgência n.º 175/2019. 

 
Requerimento de Urgência n.º 

175/2019, da Mesa Diretora, ao Projeto de 
Resolução n.º 047/2019, de sua autoria, que 
dispõe sobre o recebimento de doações de 
bens móveis e de serviços, sem ônus ou com 
encargos, de pessoas físicas ou jurídicas de 
direito privado pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. 
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=79794&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/79794-135248135202092019-
assinado.pdf#P79794  
  

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

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa)  

Aprovado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (DR. EMÍLIO 

MAMERI - PSDB) - Segunda parte do 
Expediente, sujeita à deliberação.  

Item 28. Requerimento n.º 127/2019. 
 
28. Requerimento n.º  127/2019,  do 

deputado Carlos Von,  de  sessão solene,  em 
homenagem ao Dia Mundial do Turismo,  onde 
será concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Convento da Penha”, a realizar-se 
às 19:00 horas, do dia 23 de setembro do 
corrente ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79522&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/79522-
132800579327082019-assinado.pdf#P79522  
 

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

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa)  

Aprovado. 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
29. Requerimento n.º 128/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, de sessão 
especial, para a promoção de debate sobre a 
Conscientização no Trânsito, a realizar-se às 
14h, do dia 25 de setembro do corrente ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79571&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/79571-
093431569628082019-assinado.pdf#P79571  
 

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 n.º 129/2019, da 

Mesa Diretora, de sessão solene, em 
homenagem ao Dia do Representante 
Comercial, a realizar-se às 19h, do dia 1.º de 
outubro do corrente ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79575&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/79575-
095801807228082019-assinado.pdf#P79575  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa)  
Aprovado. 

  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
31. Requerimento n.º  130/2019,  do 

deputado Gandini,  de  sessão solene,  em 
comemoração aos 110 anos do Instituto 
Federal do Espírito Santo (IFES) e 75 anos do 
Grêmio Estudantil Rui Barbosa (GRB) do IFES 
Campus Vitória,  a realizar-se às 18h,  do  dia 28 
de novembro  do corrente  ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79581&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/79581-
114907962728082019-assinado.pdf#P79581  
 

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

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa)  

Aprovado. 
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
32. Requerimento n.º  131/2019, do 

deputado Hudson Leal, de transferência de 
sessão solene, em homenagem ao Dia do 
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Médico,  que seria realizada  às 19h 
horas,  do  dia 18 de outubro,  para do dia 16 
de outubro, do corrente  ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79720&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/79720-
101725750530082019-assinado.pdf#P79720 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa)  
Aprovado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
33. Indicação n.º 2112/2019, da 

Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para criação do SVO - Serviço de 
Verificação de Óbito, no município de 
Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79387&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79387-
102046920723082019(11123)(11125)-
assinado(11124).pdf#P79387 

 

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 2115/2019, da 

Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para aquisição de viaturas de 
transporte de cadáveres “SML - Serviço Médico 
Legal” e viatura para a Perícia, no município de 
Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79390&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79390-
103053156423082019(11141)(11143)-
assinado(11142).pdf#P79390 

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 2117/2019, da 

Comissão de Segurança, ao governador do 
Estado, para reforma do SML - Serviço Médico 
Legal, no município de Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79393&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79393-
103514172623082019(11153)(11155)-
assinado(11154).pdf#P79393 

 
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 2136/2019, do 

deputado Doutor Hércules, ao governador do 
Estado, para implantar no Estado  programa de 
utilização de Energia Renovável para efeitos do 
saneamento básico. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79523&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79523-
133743986927082019-assinado.pdf#P79523  
 

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 2137/2019, do 

deputado Hudson Leal, ao governador do 
Estado, para implantação de sinalização e 
redutor de velocidade - lombada, na ES 379, 
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Km 08,  asfalto que liga o município de Iúna ao 
município de  Irupi/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79573&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79573-
095143134428082019-assinado.pdf#P79573 

 
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 2138/2019, do 

deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para asfaltamento da estrada que 
dá acesso ao distrito de Itapina/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=79553&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79553-
165248091227082019-assinado.pdf#P79553 

 
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 2139/2019, do 

deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para drenagem e pavimentação no 
centro da cidade de Mantenópolis/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=79554&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79554-
165354044527082019-assinado.pdf#P79554  
 

40. Indicação n.º 2140/2019, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para utilização do Forte São João 
como Museu da História Capixaba. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79555&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79555-
165538419727082019-assinado.pdf#P79555 
 

 (Registra presença o senhor 
deputado Luciano Machado) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa)  
Aprovadas. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Senhor presidente, pela ordem para justificação 
de voto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Marcelo Santos.  
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, quero dizer que votei favorável às 
indicações do referido parlamentar por se tratar 
de obras de infraestrutura, infraestrutura esta 
importante aqui para o desenvolvimento do 
nosso estado. 

E por falar em infraestrutura, deputado 
Enivaldo dos Anjos, eu quero agradecer ao 
governador Renato Casagrande por mais um 
gesto nobre, de estadista, ao atender a uma 
demanda reprimida na nossa cidade de 
Cariacica, deputado José Esmeraldo, deputado 
Euclério Sampaio, deputada Janete de Sá, que 
tem como principal avenida a Avenida Expedito 
Garcia, o maior shopping aberto do estado do 
Espírito Santo, que abriga dezenas de comércios 
e instituições financeiras, e é um movimento 
enorme no dia a dia. 

Mesmo com toda esta crise, a Avenida 
Expedito Garcia é, na verdade, um formigueiro, 
seja nos dias fora do período de recebimento 
dos salários, e no final do mês é fantástico você 
passear pela Avenida Expedito Garcia, ver o 
comércio pujante, as lojas vendendo e as 
pessoas se movimentando. 

Mas carece de um investimento e a 
infraestrutura se faz necessária. Diante disso, no 
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mês de junho deste ano, eu oficiei ao 
governador Renato Casagrande pedindo a ele 
que pudesse atender a uma demanda da 
prefeitura feita no ano passado, que eu também 
solicitei ao governador anterior, mas, diante do 
prazo e da suspensão dos convênios, essa 
liberação ficou paralisada. 

E num debate muito republicano com o 
governador Renato Casagrande, a quem quero, 
mais uma vez, parabenizar, eu dizia para ele da 
importância da celebração do convênio para 
que nós pudéssemos fazer a revitalização da 
Avenida Expedito Garcia com nova 
pavimentação asfáltica, com nova drenagem 
pluvial, porque a tubulação que existe é 
subdimensionada, ou seja, muito aquém daquilo 
que carece a Avenida Expedito Garcia.  

Então, no mês de junho, nós 
conversamos com o governador, e, agora, no 
mês de agosto, o governador me comunicou 
oficialmente que está atendendo ao nosso 
pedido e vai fazer o recapeamento e toda a 
infraestrutura necessária da Avenida Expedito 
Garcia, que tem quase dois quilômetros de 
extensão. E o mais importante: serão feitas as 
intervenções em duas etapas. A primeira etapa 
é justamente o percurso da feira, que é feita 
todo domingo em Campo Grande. É um 
percurso grande, mas é o pior trecho da Avenida 
Expedito Garcia. E aí pedi ao governador que, 
junto com a equipe da Sedurb e da prefeitura, 
pudesse organizar um planejamento de 
execução de obra que pudesse começar agora - 
e é o que vai acontecer - e pudesse concluir 
ainda no mês de novembro, para não atrapalhar 
o comércio nas festividades de final de ano. Eu 
estou falando de Natal, de Ano Novo, nas férias, 
quando o comércio precisa estar preparado 
para receber o volume de pessoas que por lá 
circulam. 

A segunda etapa vai ser discutida lá para 
adiante, no ano que vem, para que nós também 
não atrapalhemos assim o comércio. Vai ser 
discutida com o comerciante, e, naturalmente, 
vai ser outro momento importante para nossa 
cidade.  

Então, quero agradecer às senhoras e 
aos senhores deputados que, naturalmente, 
também torceram para que essa medida 
pudesse acontecer, e aconteceu. E agora, nos 
próximos dias, nós estaremos dando ordem de 

serviço, e quero afirmar que, do montante total, 
já grande parte desse recurso está depositado 
na conta da prefeitura.  

Mais uma vez, obrigado, governador 
Renato Casagrande e Cariacica, por nos manter 
aqui na Assembleia defendendo os seus 
interesses.  

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

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Item 41.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
41. Indicação n.º 2141/2019, do 

deputado Theodorico Ferraço, ao governador 
do Estado, para criação e implantação da 
Reserva da Biosfera do Caparaó. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79587&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79587-
122200170228082019-assinado.pdf#P79587 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovada.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

42. Indicação n.º 2142/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para intensificar a fiscalização de 
trânsito nas rodovias de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79593&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79593-
133539070828082019-assinado.pdf#P79593 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Em discussão. (Pausa) 
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Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovada.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
43. Indicação n.º 2143/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que a Avenida Guaianases, no 
Bairro de Laranjeiras, situada no município da 
Serra,  seja contemplada por uma linha de 
ônibus. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79594&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79594-
133605008328082019-assinado.pdf#P79594  
  

44. Indicação n.º 2144/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para manutenção da Praça Central do 
Bairro André Carloni, no município 
da  Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79595&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79595-
133629477128082019-assinado.pdf#P79595  
 

45. Indicação nº 2145/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para limpeza do acostamento da 
Rodovia do Sol (ES-060), até a localidade de 
Nova Almeida, no município da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79596&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79596-
133657852228082019-assinado.pdf#P79596  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que as aprovam 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovadas.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
46. Indicação n.º 2146/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para implantação de 
Academia Popular no Bairro Ponta da Fruta, no 
município de Vila Velha/ES . 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79606&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79606-
152001600428082019-assinado.pdf#P79606  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados e deputadas... 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Quero discutir, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Danilo Bahiense, quer 
discutir? 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Daqui mesmo. Pode ser daqui mesmo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Darei dez minutos para V. Ex.ª. Mas pelo 
Regimento não pode, vou dar só três.  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Não precisa tanto, presidente! 
Essa indicação nossa com relação a essa 

academia na Ponta da Fruta eu gostaria de 
relatar, presidente, que foi um convênio 
firmado entre o Governo do Estado, foram 
disponibilizados valores, e o equipamento foi 
todo adquirido. Todo esse equipamento já foi 
adquirido, no entanto, embora tenha sido 
disponibilizado há muito tempo, desde 2018, 
todo o material encontra-se amontado nas 
dependências do Ginásio Poliesportivo João 
Goulart, mais conhecido como Tartarugão.  

Então, nós conclamamos aqui a 
Prefeitura de Vila Velha para que instale de 
imediato. Nós temos recebido aqui muitas 
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pessoas de toda aquela região que precisam. 
São muitos idosos, muitos jovens, muitas 
crianças. Precisam da academia e o material 
está estragando lá no Tartarugão. Então, essa 
indicação foi nesse sentido.  

Muito obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok. Disponha.  

Próximo item.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
47. Indicação n.º 2147/2019, do 

deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para reforma do campo de futebol, 
com instalação de alambrados, situado em 
frente à Igreja Católica na localidade de 
Aparecidinha, município de Santa Teresa/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79607&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79607-
152559773128082019-assinado.pdf#P79607 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

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

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Muito obrigado por aprovarem o meu 

pedido.  
Aprovado.  
Lorenzo Pazolini, o senhor gostaria de 

falar alguma coisa, delegado?  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Na próxima indicação, 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Na próxima indicação? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Agradeço a atenção. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Lembrando que esse item aqui do 
deputado Danilo Bahiense, lá do bairro Ponta da 
Fruta... 

Delegado, quer que aprove? Pode 
aprovar? (Pausa) 

Aprovado.  
Item 48.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
48. Indicação n.º 2148/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para obtenção do 
Alvará de Funcionamento para regularização 
junto ao CBMES (Corpo de Bombeiros do 
Estado do Espírito Santo) do Hospital Estadual 
Infantil Dr. Alzir Bernardino Alves (HIMABA). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79617&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79617-
164839253028082019-assinado.pdf#P79617  
  

49. Indicação n.º 2149/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para obtenção do 
Alvará de Funcionamento para regularização 
junto ao CBMES (Corpo de Bombeiros do 
Estado do Espírito Santo), do Hospital Infantil 
Nossa Senhora da Glória (HINSG). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79618&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79618-
165002518828082019-assinado.pdf#P79618 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok, delegado. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
Como são duas matérias, vou somar o tempo e 
vou fazer a discussão em seis minutos.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Então, pode ser? É regimental? (Pausa)  
Pode. Delegado aqui manda. Senão, o 

senhor pode mandar me prender.  
Agora são três horas e dezenove 

minutos.  
Já pode aprovar? 
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Pode aprovar, mas... 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que a aprovam 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  
 
  O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente-em-exercício, 
deputado Torino Marques, senhoras 
parlamentares, senhores parlamentares, 
servidores desta Casa, público que nos assiste 
através TV Assembleia, estagiários, nosso 
cordial boa tarde. 
 Senhor presidente, nós estamos 
trazendo uma matéria hoje, extremamente 
importante. Porque nós estamos na iminência 
de uma tragédia no estado do Espírito Santo. 
Uma tragédia que se certamente acontecer, nós 
teremos várias vidas perdidas. E vida de crianças 
e adolescentes, que hoje se encontram no 
Hospital Infantil, aqui no Município de Vitória. 
 Inclusive nós quase tivemos um incêndio 
no final de semana, que foi controlado pela 
presença do Corpo de Bombeiros Militar do 
Espírito Santo, mas os relatos são de que os 
curtos-circuitos são permanentes, estão 
acontecendo dia após dia e a todo o momento. 
E infelizmente, até agora, nós não tivemos 
nenhuma providência adotada. 
 Nós tomamos ciência deste fato na 
quarta-feira da semana passada e 
imediatamente; ainda na quarta-feira, nós 
protocolizamos um pedido de informações. E 
surgiram duas indicações. Inclusive, uma delas 
agora que estamos fazendo, neste momento, 
nesta Casa de Leis. E não por acaso, na sexta-
feira, o jornal A Gazeta trouxe como matéria 
principal a matéria da capa: Hospital Infantil 
pede socorro. Risco de Incêndio.  

E como nada foi feito de quarta-feira até 
hoje, apenas a disponibilização de uma viatura 
do Corpo de Bombeiros para ficar na porta do 
hospital, no sábado, nós tivemos um princípio 
de incêndio no setor de oncologia, deputado 
Delegado Danilo Bahiense.  

Então, um princípio de incêndio no setor 
responsável pelo atendimento de crianças que 

estão recebendo tratamento contra o câncer. 
Está ali olha: Interdição chegou a ser 
considerada. 

 
(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
Vale ressaltar, senhores e senhoras 

parlamentares e público que nos assiste, é uma 
unidade que funciona sem o alvará do Corpo de 
Bombeiros. Então, é uma unidade que está 
funcionando totalmente ao arrepio da lei, sem 
condição nenhuma de funcionamento. E que a 
solução apresentada até agora pelo Governo 
tem sido simplesmente, colocação de uma 
viatura na porta do hospital, uma viatura do 
Corpo de Bombeiros. 

Por favor, a próxima imagem: Está ali, as 
imagens do caos que está implantado dentro do 
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. Da 
absoluta falta de condições às condições 
degradantes, Dr. Rafael Favatto, V. Ex.ª que é 
médico e conhece esta área, a que as crianças 
estão sendo submetidas. O local absolutamente 
inapropriado para receber essas crianças e que, 
no sábado, nós tivemos um princípio de 
incêndio. 

Por favor, as próximas imagens: Susto no 
Infantil após princípio de incêndio. Está ali. E aí 
nós temos a próxima imagem: O editorial do 
jornal A Gazeta, que é a opinião do jornal que 
diz o seguinte: Retrato da incapacidade. Solução 
para o risco de incêndio no Hospital Infantil foi 
improvisada e dispendiosa: Manter uma viatura 
dos bombeiros de plantão. 

É uma daquelas ironias bem peculiares 
no Brasil. O hospital, o último recurso daqueles 
que estão com a saúde debilitada, e por isso em 
risco, ser ele próprio mais um perigo por não 
garantir as mínimas condições de segurança aos 
seus funcionários e usuários. 

Então, a criança procura o hospital, a 
família procura o hospital para receber o 
atendimento médico e na verdade, a criança 
passa a correr mais perigo dentro do hospital. 
Ela ingressa em um estabelecimento público, 
em um equipamento público, e aumenta o seu 
risco de morte. A criança está correndo risco de 
morte maior dentro do hospital do que fora do 
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hospital.  Em uma vistoria, no início deste ano, 
ficou constatada uma série de irregularidades 
no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória.  

Esta frase é fundamental para o 
desfecho, para o nosso entendimento. Olha o 
que diz o editorial do jornal A Gazeta do dia 
vinte e nove do mês passado: Em uma vistoria 
no início deste ano... Então estes fatos já foram 
constatados desde o início do ano. São fatos 
corriqueiros. Desde janeiro a atual 
administração já tem o conhecimento destes 
fatos. E o que foi feito até o presente momento? 
Qual a solução foi encaminhada? Até o 
momento simplesmente, uma única solução, 
deputada Iriny Lopes, a disponibilização de uma 
viatura do Corpo de Bombeiros Militar para ficar 
estacionada em frente ao hospital. 

Em uma vistoria no início deste ano ficou 
constatada uma série de irregularidades no 
Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da 
Glória, em Vitória. Foram relatados, desde 
então: Um princípio de incêndio; esse primeiro, 
no início do ano, em um ar condicionado, e 
casos de curto-circuito. A solução não poderia 
ser mais improvisada e dispendiosa. Sem o 
alvará do Corpo de Bombeiros, uma viatura da 
corporação passou a fazer plantão vinte e 
quatro horas em frente da unidade para que o 
funcionamento não fosse prejudicado. Uma 
situação que traduz de forma tragicômica o 
serviço público. É oportuno dissecar o absurdo. 
Os problemas da rede elétrica ainda passam por 
reparos, pelo menos é o que afirmam os 
responsáveis. Então, o risco de um incêndio é 
solucionado com a presença constante daqueles 
servidores públicos que poderiam estar 
envolvidos em outras operações, ou seja, os 
militares do Corpo de Bombeiros estadual, que 
deveriam estar em outros locais, salvando vidas, 
estão sendo obrigados a ficar 
permanentemente em frente ao Hospital 
Infantil.  

Em frente ao hospital, basicamente, sua 
função é pacientemente esperar o fogo. Imagine 
o custo ao Estado se cada prédio público 
exigisse o mesmo tipo de cuidado! A falta de 
alvará não é uma exclusividade do Hospital 
Infantil.  

Em setembro do ano passado, esse 
jornal noticiou que uma ação civil, movida pelo 
Ministério Público do estado do Espírito Santo, 

revelou que cento e setenta e um prédios 
públicos municipais e noventa e oito estaduais 
não possuíam a documentação, dentre eles 
escolas e hospitais. Ficou evidente que o poder 
público é incapaz de ser o exemplo de suas 
próprias exigências.  

Para concluir, senhor presidente, a 
soberba estatal mais uma vez deu as caras. No 
Hospital Infantil, a disponibilização de uma 
equipe dos bombeiros foi uma medida 
compensatória, amparada por dispositivos 
legais vigentes.  

Diante da impossibilidade de garantir a 
proteção das crianças e de seus familiares, bem 
como a dos funcionários, com a implantação de 
uma estrutura adequada, e com padrão de 
segurança atualizado, pode-se até dizer que 
alguma providência foi tomada, mas é pouco, 
muito pouco. É uma circunstância que tem 
efeitos diretos na qualidade do serviço 
prestado, impondo aos profissionais da saúde a 
execução de seu trabalho em péssimas 
condições. A interdição, mesmo que penosa, 
seria a opção mais segura. 

Diante desse quadro, presidente, nós 
deliberamos hoje, na Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente, a realização de uma 
sessão extraordinária, na próxima quarta-feira, 
às 13h30min, convidando, inicialmente, o 
secretário de Saúde, para que ele venha a esta 
Casa e explique, porque nós não podemos 
aguardar uma tragédia, que é iminente, uma 
tragédia que se avizinha e cujas vítimas são 
crianças e adolescentes de tenra idade.  

Eu agradeço, presidente.  
Devolvo a palavra à Mesa. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Adilson Espíndula e 
Gandini) 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Item 51, Luciano Machado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Não. Item 50. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Item 50. Desculpa. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
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50. Indicação n.º 2150/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao Governador 
do Estado, para recapeamento asfáltico na Rua 
Guanabara, no Bairro de Santa Cecília, no 
município de Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79619&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79619-
170514380228082019-assinado.pdf#P79619 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados e deputadas que aprovam 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
Enivaldo dos Anjos, gostaria de falar 

alguma coisa? Muito boa tarde para o senhor. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Boa tarde! Eu ia pedir para discutir, mas V. Ex.ª 
foi mais rápido do que imediatamente. Aí não 
deu tempo.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Se o senhor quiser, eu abro um 
precedente para o senhor. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Não. Eu não gosto de precedente, não.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Não? 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 

gosto da lei reta.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Reta. Cortando reto. Está certo. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
51. Indicação n.º 2151/2019, do 

deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para construção de uma “Praça Saudável”, 
preferencialmente com Campo Society de 
grama sintética, no bairro Barra do Sahy, no 
município de Aracruz/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79653&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79653-
115426578829082019-assinado.pdf#P79653  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir... 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 

quero discutir, mas um deputado aqui desligou 
o microfone. V. Ex.ª tomar providência contra 
ele. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Euclério Sampaio, eu pediria ao senhor 
para se sentar.  Ah, o senhor vai ceder a ele? 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Eu fui ajudar. Eu fui ligar por causa da 
idade dele. Mas aí... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Isso aconteceu comigo uma vez quando 
comecei no rádio. Eu fui ajudar um colega meu 
operando e, ao invés de eu baixar a música para 
ele poder falar, eu baixei o microfone dele. Ele 
ficou sem voz e a música tocando. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Deputado, só um instante. Eu queria 
parabenizar V. Ex.ª... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - José Esmeraldo. 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - ... quando V. Ex.ª enquadrou o 
deputado aí, belíssima posição,... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Muito obrigado, José Esmeraldo. 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - O deputado Euclério Sampaio. Mandou-
o sentar. É isso aí. Parabéns! 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Na próxima vez, José Esmeraldo, tomarei 
atitudes piores. 
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O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Piores. Isso aí! 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, eu queria fazer um apelo aos 
deputados independentes que, quando fizessem 
uma crítica a uma ação de Governo, também 
inserissem nesse discurso a fala contra a 
sonegação de impostos, que acaba impedindo 
que o Governo tenha recursos para fazer tudo 
que eles querem, principalmente na hora, no 
momento oportuno, porque o Governo tem oito 
meses. Já está sendo julgado como se estivesse 
no último ano.  

Falar ou apontar defeito do Governo é 
fácil. Eu quero ver o sujeito vir aqui e falar de 
quem sonega impostos, de quem rouba do 
Estado, de quem comete irregularidades, 
bandeiras que são importantes e que, na 
verdade, demonstram coragem.  

Eu, por exemplo, sempre comento nos 
bastidores que eu não rebato o deputado 
Vandinho quando ele fala da EDP aqui, porque 
eu também concordo com ele. Eu acho a EDP 
uma exploradora do Estado do Espírito Santo. 
Sonega imposto. Agora, é preciso que nós 
tenhamos a capacidade, porque não é só 
criticar, não é só jogar pedra, tem que ter 
sensibilidade de entender que o Governo nem 
iniciou praticamente, e nós temos quarenta 
bilhões de sonegação registrada. Então, é 
preciso que as pessoas venham aqui, delegado, 
juiz, promotor, desembargador, e botem o dedo 
na ferida, falar quem anda sonegando, quem 
anda subtraindo dinheiro do Estado, falar da 
sonegação no combustível.  

São denúncias que, aí sim, mostram 
força, mostram coragem, mostram disposição. 
Agora, dizer que o Governo não reformou o ar-
refrigerado do hospital, não reformou a 
delegacia, isso é balela e todos os Governos 
passam por isso, e esse problema continua, 
porque a demanda é maior do que a capacidade 
de receita. Qualquer governador teria interesse 
de fazer todas essas obras se tivesse recurso do 
caixa, porque quem vai eleito governador ou 
presidente da República não vai para pagar as 
contas das obras públicas com dinheiro próprio, 
não, até porque eles não têm. Isso é com a 
arrecadação. 

E nós vimos aqui que a maioria dos 
projetos de hoje, foram lidos vários, são para 
criar despesa para o Estado, mais despesa, sem 
indicar a fonte de arrecadação. Inclusive tem 
uma proposta aqui, que nós vamos encaminhar 
contra, do deputado Pazolini, que propõe 
autonomia financeira para a Polícia Civil. Olhe, 
onde está a fonte de receita para poder fazer 
isso? Por que todo mundo quer beneficiar a sua 
categoria, querendo que o Estado se vire e 
arranje dinheiro para pagar? É a mesma coisa do 
aumento do policial. Ganha mal? Ganha sim, 
mas o último concurso que teve aqui no estado 
teve cinquenta mil inscritos. Que salário ruim é 
esse que tinha cinquenta mil pessoas querendo 
entrar nele? 

Então, é preciso que a gente tenha 
consciência de que apontar erro é saudável, mas 
também tem que apontar alternativa, senão fica 
só naquilo de criticar para poder obter 
iluminação e obter uma justificativa de que está 
combativo, de que está mostrando o erro. 
Porque erro, nós sabemos que têm; quero saber 
onde está o dinheiro para poder realizar essa 
montanha de obras. 

Está aqui a Defensoria Pública, visitando 
a Assembleia, está até perturbando já, porque 
não deixa nem o deputado entrar no plenário, 
atrás de dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, 
mas ninguém quer ajudar a arrecadar. Então, eu 
acho que ser crítico, sim, mas uma crítica que 
não constrói não é respeitada pela população! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Enivaldo dos Anjos! 
Agora, antes de encerrar o Expediente, 

eu vou ler a indicação do item 51. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Está no 52. Indicação n.º 
2.151/2019, do deputado... 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - O 51 tem que botar em votação. 
Desculpe-me! Somente vou botar em discussão, 
então. Como acabou o Expediente, não vamos 
ler o item 52. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Ok. 
Identificador: 330038003600310035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



26 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 09 de setembro de 2019 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Em discussão. (Pausa) 

Em votação o item 51. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa)  

Aprovado. 
Bom, neste exato momento, saímos 

agora do Expediente, o encerramento do 
Expediente, do dia 2 de setembro de 2019, às 
três horas e trinta e três minutos. 

Passamos, então, para a fase das 
Comunicações. 

 
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Presidente, pela ordem! Quando for possível, 
gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo 
falecimento de Alberto Goldman, que foi um 
político que orgulhou o nosso país e está sendo 
sepultado agora, às 15 horas, em São Paulo. 
Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok. Para dar celeridade, eu vou fazer 
então esse minuto de silêncio, do pedido do 
Doutor Hércules, logo após a fase das 
Comunicações, que começa com Euclério 
Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Senhor presidente, senhores 
deputados, senhoras deputadas, servidores da 
Casa, profissionais de imprensa, todos que nos 
assistem, uma boa tarde! 

Quero me manifestar sobre dois 
assuntos. Primeiro, sobre essa nota no jornal de 
hoje: Freio na rodoviária. E me causa espanto, 
deputado Gandini, no momento em que a 
população do Centro de Vitória quer a 
revitalização, e tanto o Governo municipal 
quanto o Governo estadual estão empenhados 
nessa questão da revitalização do Centro de 
Vitória, aparecem alguns iluminados que 
querem tirar a rodoviária do Centro de Vitória e 
levar para a região do aeroporto, na Grande 
Goiabeiras.  

Mas o que chama atenção, senhores 
deputados, é que a Região do Centro de Vitória 

não quer que ela saia, e nem a população da 
Região da Grande Goiabeiras não quer a 
rodoviária lá, deputado Vandinho. Então, alguns 
iluminados querem desagradar a gregos e 
troianos e a baianos também, porque, de uns 
Governos para cá, você tem que acrescentar 
gregos, troianos e baianos, também, porque 
teve baiano no Governo passado e nos 
Governos anteriores que fizeram história.  

Então, só quero deixar o registro porque 
vem causando incômodo essa tentativa forçada, 
deputado Dary, de se tirar a rodoviária do 
Centro de Vitória para acabar de uma vez com o 
Centro de Vitória, deputado Torino Marques, e 
causar transtorno para a população da Grande 
Goiabeiras. E vamos lutar para que isso não 
ocorra, trazendo segurança, tanto à população 
do Centro de Vitória, quanto à população do 
centro de Goiabeiras.  

Outro assunto que quero deixar 
registrado aqui: são milhares de casos de 
doenças pela poluição. E estou vendo aqui um 
laudo de um advogado, doutor Antonio Carlos 
Antolini Junior, em que as investigações médicas 
apontam que as doenças ocasionadas à saúde 
do mesmo são derivadas do pó preto da Vale. 
Até quando a população da Grande Vitória vai 
sofrer com a poluição dessas empresas 
transnacionais que estão matando devagar o 
nosso povo, senhores deputados?  

Espero que essa CPI das Licenças 
Ambientais possa chegar realmente a um bom 
termo e que alguma coisa de bom seja feito 
para melhorar a qualidade de vida do povo do 
Espírito Santo.  

Falta de ar, dispnéia, bronquiolite, 
nódulos pulmonares, doença obstrutiva 
pulmonar crônica, capacidade pulmonar 
reduzida, tudo isso decorrentes do pó preto, do 
qual é vítima o senhor Antonio Carlos Antolini 
Junior. Como ele, são milhares de pessoas, e, às 
vezes, muitas delas nem sabem.  

Então, senhor presidente, meus dois 
registros hoje é sobre a questão da rodoviária. E 
faço minhas as palavras do deputado Enivaldo 
dos Anjos no caso das críticas.  

Eu, que acho salutar, deputado Gandini, 
haver oposição para apontar as falhas, mas o 
que me chama atenção, deputado Enivaldo, é 
que os mesmos deputados que apontam falhas, 
deputado Freitas, depois comemoram que 
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fizeram indicações, aquelas indicações para 
enganar o eleitor, porque sabem que o Governo 
vai fazer. E depois vai lá e fala: o Governo fez 
porque eu pedi. Poxa, se o Governo não faz nada 
como é que eles vão comemorar no reduto que 
as indicações deles prosperaram? São duas 
inverdades: primeiro, que criticam o Governo; 
segundo, que vão lá dizer que foi pedido deles. É 
só esse registro.  

Obrigado, senhor presidente.  

 
 (Registra presença o senhor 

deputado Marcos Garcia) 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Com a palavra o deputado Doutor 
Hércules.  

Doutor Hércules estava conversando 
com o presidente, e agora ele vai sair, vai lá na 
mesa dele, depois ...  

 

O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Pela 
ordem, senhor presidente!  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Pode falar, deputado Gandini.  
Enquanto isso, na verdade, Doutor 

Hércules está na mesa dele ainda.  
 

O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Quero 
me juntar ao pedido anterior de um minuto de 
silêncio para o reverendo Edson Ferreira do 
Nascimento, da Igreja Presbiteriana, que faleceu 
no dia de ontem, pai de um assessor nosso e 
também bastante conhecido na Igreja 
Presbiteriana de Cariacica.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok. Logo após a fase das Comunicações, 
deputado Gandini.  

Três horas e trinta e oito minutos neste 
dia 02 de setembro, aqui, em Vitória, Espírito 
Santo.  

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente e prezados colegas 
deputados e deputadas, gostaria de registrar 
que hoje começamos a campanha, na verdade, 
a partir de ontem, sobre o Setembro Dourado, 
do câncer infanto-juvenil, ajudando a Acacci, 
nesse trabalho que a Acacci faz, muito 
importante, e que queremos dar um abraço em 

todos, especialmente, nos voluntários da Accaci 
que fazem um trabalho maravilhoso.  

 

Pode ir passando as fotos, Fabiana.  
 

(São exibidas imagens simultaneamente 
ao pronunciamento) 

 

Temos ali uma lei de minha autoria, Lei 
n.º 10.508 de 2016, que a gente lembra e faz 
uma campanha para esse importante 
movimento. Cerca de trinta anos atrás, se fazia 
diagnóstico de quinze por cento de crianças com 
câncer, somente. Hoje fazemos de oitenta por 
cento. Trinta anos depois a gente faz, 
naturalmente, oitenta por cento do diagnóstico.  

Aí é o lacinho que nós estamos 
distribuindo. O meu gabinete que faz, o meu 
pessoal, a quem eu agradeço. 

Aí o sintoma. Não vou falar porque não 
vai dar tempo. Todos os sintomas.  

E a agenda da semana. Parabéns ao 
deputado Luciano Machado, que fez aqui uma 
sessão muito importante com relação às Apaes. 
Lotou este plenário. Foi um momento muito 
interessante, presidido pelo deputado Luciano 
Machado. Meus parabéns, Luciano. Foi dez a 
sessão que você fez aqui.  

Aí com a primeira-dama, que recebeu 
um título dado pelo deputado Luciano 
Machado.  

Aí com o presidente da Federação das 
Apaes.  
 Aí já é o congresso dos magistrados. O 
único deputado que representou a Assembleia 
lá no Tribunal de Justiça. Aí com os 
desembargadores no Tribunal de Justiça, o 
presidente e, além disso, o doutor Eder 
também, do Ministério Público.  

Doutora Janete Simões, também 
desembargadora nossa do Tribunal de Justiça.  

Aí estamos com o ministro Saldanha 
Pinheiro, que veio também participar e foi 
palestrante desse congresso. Eu representei a 
Assembleia naquele evento.  

Aí os quarenta anos da Unimed com 
Fernando Ronchi, presidente da Unimed.  

A próxima aí com o doutor Luiz Alberto, 
cardiologista, e com a Liana, sua esposa, que é 
pediatra.  

Aí com o nosso querido Côrtes, mais 
conhecido por Côrtes, um dos fundadores da 
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Unimed. Quarenta anos da Unimed. Também 
sou cooperado da Unimed.  

Aí com o nosso querido Pedro Scarpi 
nessa comemoração, também na sexta-feira. Eu, 
o único deputado representando a Assembleia 
nesse evento também. 
 Aí na sexta-feira, aqui, de manhã, os cem 
anos do 38.º BI na Prainha de Vila Velha. Nós 
fizemos aqui de manhã. Eu agradeço ao 
presidente, que cedeu as instalações para a 
gente fazer esse evento importante. Aí também 
a mesma sessão, os cem anos do 38.º BI na 
Prainha.  

Aí o deputado Pazolini falou com relação 
ao hospital infantil, mas eu fui lá, sexta-feira de 
manhã eu estava lá pedindo providências 
naturalmente. No carro que está estacionado 
dentro do Hospital Infantil Nossa Senhora da 
Glória.  

Com a diretoria reunida, doutor Nélio e a 
diretoria do Hospital Infantil Nossa Senhora da 
Glória.  
 Naturalmente, ninguém quer que pegue 
fogo em lugar nenhum, principalmente no 
hospital infantil, mas é preciso que, 
naturalmente, as providências sejam tomadas o 
mais rápido possível. Estão sendo tomadas. 

 Hoje de manhã, no Hospital Nilton de 
Barros. Eu estive lá fazendo uma visita ao meu 
amigo Guido, lá do Pedro Fontes. Guido está 
com noventa e sete anos de idade. Está 
internado lá. Eu fui lá e fui ver também as obras 
da UTI, porque eu doei da minha verba pessoal 
dez aparelhos para a UTI. Em breve, essa UTI 
estará pronta, com mais dez leitos de UTI, 
doação de minha verba pessoal. 
 Muito obrigado.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Agora com a palavra o deputado 
Vandinho Leite. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 
presidente, senhores deputados, senhoras 
deputadas, público que nos assiste através da 
TV Assembleia, também nas galerias, boa tarde 
a todos. 
 Eu subo à tribuna, nesta tarde, para falar 
que o atual Governo, eu estou começando a 
achar, trocou as prerrogativas da Secretaria de 
Estado de Governo, senhor presidente. Até 

então, eu, que fui secretário de Estado por duas 
vezes, sempre soube que a Secretaria de Estado 
de Governo  age para articular, organizar 
políticas públicas comandando os secretários de 
Estado como um todo, avaliando os resultados. 
Essa sempre foi a prerrogativa da Secretaria de 
Estado de Governo, durante os anos que eu 
acompanho até hoje.  

Pasmem! Estou tentando entender qual 
é a atual função da Secretaria de Estado de 
Governo. Por exemplo, eu vi essa questão do 
secretário de Educação fazendo bobagem, lá em 
São Pedro, querendo fechar a Escola Viva.  

E o secretário de Governo está onde? Eu 
não consigo perceber. Está em lugar nenhum. 
Minto! Deixa-me corrigir aqui. O secretário de 
Governo está discutindo política partidária. O 
secretário de Governo, que estava tentando 
fazer interferência em eleições do PMDB, claro 
que eu não tenho nada com isso, mas tentando 
fazer interferências em eleições do PMDB, agora 
ele gasta boa parte do seu tempo tentando 
articular partidariamente, inclusive o meu 
partido, que é o PSDB.  

Eu gostaria de dizer que o Governo não 
vai mandar no PSDB em hipótese nenhuma. Nós 
somos um partido independente, secretário. 
Pode ter certeza disso, nós somos um partido 
independente. Você articulou a nomeação ou 
tentou articular a nomeação do ex-vice-
governador que é do PSDB. Não sei, o vice-
governador está me dizendo que não te 
permitiu fazer essa nomeação que saiu no 
Diário, na última sexta-feira, secretário. Mesmo 
se tivesse aceitado ir para o Governo, em 
hipótese nenhuma o Governo vai mandar no 
PSDB. Quem está falando aqui é o presidente 
estadual do partido. Nós somos um partido 
independente, terceiro maior partido desta 
Nação. O Governo não está conseguindo 
entender este novo momento da política. Tem 
que discutir com esta Casa na base do diálogo. O 
PSB tanto falava em imperador, está tentando 
agora dominar o Espírito Santo, dominar os 
partidos políticos. Esquece isso. Isso vai dar 
errado, secretário.  
 O PSDB dialoga com o Governo, o PSDB 
dialoga com a oposição, o PSDB tem grandes 
lideranças em nível nacional, mas o PSDB não 
vai a reboque de ninguém. Ponha isso na sua 
cabeça. Muito menos articular dentro do meu 
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partido para tentar frear o meu mandato. Vai 
dar errado, secretário. Sou muito bom de 
diálogo. Agora, na marra, não irei. Na marra, 
não eu irei em hipótese  nenhuma!  
 Acho que o secretário de Governo 
precisa estar avaliando as questões de Governo, 
como foi dito, por exemplo, da saúde. É isso: 
age, cobra resultado dos secretários de Estado. 
Eu fui secretário de Estado duas vezes. Os 
secretários de Governo agiam assim comigo, 
secretário. 

V. Ex.ª está com muito tempo para fazer 
política partidária e  deixando o Governo de 
lado. E isso prejudica o atual governador, 
porque fica um Governo sem rumo.  

Vou repetir aqui, em hipótese nenhuma 
o Governo vai mandar no PSDB. Se o Governo 
quiser dialogar como o PSDB, estamos abertos 
ao diálogo. E vou repetir novamente, na marra 
eu não vou. Tenho autonomia, foi a população 
que me elegeu, estou fazendo aqui um mandato 
independente, não tenho medo, sou corajoso 
para debater com V. Ex.ª em qualquer área, de 
alto nível, no baixo novel, do jeito que você 
quiser. Sempre te respeitei, secretário de 
Governo, sempre te respeite e V. Ex.ª, de uma 
semana para cá, passou a me desrespeitar e eu 
não tenho problema nenhum em ir para o front 
com V. Ex.ª. Está se achando demais, está se 
achando acima do bem e do mal e não é assim 
que se faz política. Politica se faz no diálogo, na 
transparência.  

E agora? E se o vice-governador não 
aceitar o cargo?  Vai ficar com a brocha na mão, 
secretário? Mas mesmo se ele aceitar, pouco 
me importa. Em momento algum, vou repetir, o 
Governo não vai mandar no PSDB. 

Boa tarde, senhor presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Com a palavra o deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini.  

Faltam onze minutos para as quatro da 
tarde. Hoje nós teremos a Tribuna Popular, 
quando convidamos uma pessoa para fazer a 
palavra aqui. Quinze minutos para cada um. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, deputado 
Adonias Marques, nosso boa-tarde; senhoras e 
senhores parlamentares, renovo a nossa 
saudação. 

Senhor presidente, volto ao assunto do 
Hospital Infantil, que é uma situação caótica, 
uma situação que exige a pronta intervenção do 
poder público. Inclusive, como está, deputado 
Capitão Assumção, estampado no editorial do 
jornal A Gazeta, que rodou o estado do Espírito 
Santo e o Brasil, necessita da pronta 
intervenção. Até porque é uma situação, 
deputado Euclério Sampaio, que envolve a vida 
de crianças. 

No sábado, tivemos o início, um princípio 
de incêndio, que foi controlado pelos militares 
do Corpo de Bombeiros, mas tenho a notícia de 
que, de ontem para hoje, houve novas 
irregularidades, novas instabilidades no circuito 
elétrico em toda a eletricidade do hospital, que 
estão colocando em risco, sim, a vida de 
crianças. 

O Governo, já estamos no mês de 
setembro, mês 9, já vai aí quase um quarto do 
mandato, um quarto do exercício dos quatro 
anos para que o Governo foi eleito. Então chega 
a hora de governar com as mãos próprias, 
deputado Sergio Majeski; chega a hora de 
mostrar efetivamente a que veio; mostrar as 
suas realizações e realizar, deputado Hudson 
Leal, enfim, o seu conjunto de obras públicas; 
mostrar para a sociedade capixaba. 

Concedo o aparte a V. Ex.ª, deputado 
Hudson Leal. 

 

O Sr. Hudson Leal - (PRB) - Obrigado 
pelo aparte, deputado Lorenzo Pazolini. 

É muito importante essa fala do Hospital 
Infantil, porque a gente sabe que é um hospital 
antigo e ali é uma indústria de reformas, está 
sempre reformando. A quem interessa isso? 

Ao secretário de Saúde, que tenho 
certeza que é uma pessoa que está com boa 
intenção no Governo do Estado, a direção do 
Hospital Infantil é um ponto fora da curva do 
que ele está fazendo. Ele está fazendo uma 
renovação e é uma direção antiga. Então, eu 
vou pedir ao secretário uma tomada de contas 
especial por essas reformas no Hospital Infantil. 
É uma vergonha o que está acontecendo.  

Parabéns pela sua fala, deputado 
Lorenzo Pazolini! 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Agradeço, deputado Hudson 
Leal. E é uma vergonha, exatamente.  
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E as pesquisas que eu fiz, deixaram claro 
que é exatamente isso que existe, deputado 
Hudson, uma indústria de reformas que vêm se 
sustentando e vêm continuando ao longo do 
tempo. E se faz necessário V. Ex.ª solicitar uma 
tomada de contas especial pelo Tribunal de 
Contas do estado do Espírito Santo, para que 
efetivamente haja uma auditoria e, caso haja 
irregularidade, essa irregularidade seja 
comprovada. Exatamente. 

Senhor presidente, abordar outro 
assunto hoje, que já estava na nossa pauta, as 
últimas lá. Vamos tratar, exatamente, da 
questão tributária. Tivemos, recentemente, uma 
tentativa nesta Casa, através de um projeto de 
lei, de o Governo de criar um verdadeiro trem 
da alegria em relação aos remédios, aos 
medicamentos, deputado Danilo Bahiense, que 
foi a tentativa do Governo de isentar as 
indústrias farmacêuticas e as indústrias que têm 

equipamentos hospitalares da apresentação 
da Certidão Negativa de Débito. 

Houve uma insurgência desta Casa, 
deputado Marcos Garcia. Os deputados 
convocaram o secretário, houve uma reunião 
no gabinete do presidente Erick Musso, e esse 
projeto não foi à frente. Ótimo! 

Tal qual a nossa surpresa, nós podemos 
verificar agora que o Governo do Estado volta, 
com o Projeto de Lei n.º 708/2019, criando 
novamente, tentando criar novamente um 
trem da alegria. 

O que é o Projeto de Lei n.º 708/2019? 
Qual o objeto dessa matéria? E desde já alerto 
os senhores e senhoras parlamentares. 

O Projeto de Lei n.º 708/2019 vai 
permitir que as empresas do Invest e do 
Compete participem da venda de créditos 
tributários do ICMS. Ou seja, aquelas empresas 

que já têm benefícios fiscais, deputado Dr. 
Emílio Mameri, que constituem créditos em 
razão desses benefícios lá no Invest e no 
Compete, elas vão poder, agora, deputado 
Carlos Von, ir ao mercado comercializar esses 
créditos. 

Isso lembra a sociedade capixaba de um 
passado recente, que este estado não quer 
reviver. As pessoas sabem do que estou falando, 
se recordam de um passado recente em nosso 
estado, um passado de triste lembrança para os 

capixabas em relação a essa questão de 
negociação de créditos tributários de ICMS. 

E o que o Governo vai fazer? Vai permitir 
que essas empresas gerem créditos de ICMS, 
através, por exemplo, da Lei Kandir, a Lei 
Complementar n.º 87, e essas mesmas 
empresas vão ao mercado vender o crédito. 
Ora, no Espírito Santo agora vai ser melhor não 
produzir, gerar crédito e comercializar, do que ir 
ao setor produtivo. 

Essa é a proposta que está no PL 
708/2019. Esse é um ralo tributário que estão 
querendo criar, como tentaram na questão dos 
medicamentos e equipamentos médicos. Não 
tiveram sucesso e, agora, volta essa tentativa 
desmedida e intempestiva. Mas tenho certeza 
de que esta Casa novamente vai se insurgir e 
não vai permitir que essa matéria seja aprovada.  

Eu devolvo a palavra à Mesa, presidente. 
Agradeço.  
 
 O Sr. Enivaldo Dos Anjos - (PSD) - V. Ex.ª 
precisa estudar mais os assuntos, hein!  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Com a palavra, deputado Enivaldo dos 
Anjos. Quer falar mais? 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Não, senhor presidente. Eu só complementei o 
discurso do deputado Pazolini, mas o tempo 
tinha sido encerrado, inclusive para mim e para 
ele.  
 

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

Então, com a palavra agora o deputado 
Sergio Majeski, faltando cinco para as quatro. 

Daqui a pouco, nós vamos ter ainda, no 
Expediente de hoje, a tribuna popular. Só para 
lembrar às pessoas que estão nos assistindo em 
casa neste exato momento. Cinco para as 
quatro. Até às quatro da tarde, fase das 
Comunicações.  
 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos ao deputado Torino, que dirige a 
sessão neste momento; aos colegas presentes 
no plenário, àqueles que nos visitam hoje nas 
galerias, aos funcionários da Casa e aos que nos 
assistem pela TV Assembleia.  
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 Em 1933, foi lançado no Brasil um 
clássico para entender a formação social, 
cultural e política brasileira. Trata-se do livro 
Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. 
Se a gente ler esse livro hoje, em muitas coisas 
parece que ele está falando do que está 
acontecendo neste momento.  

Sérgio Buarque de Holanda criou um 
conceito do homem cordial. Segundo ele, entre 
outras coisas que ele diz - nesse que é um 
clássico para se entender, como eu falei, a 
formação cultural, política nacional -, uma 
questão que caracteriza as relações brasileiras é 
a cordialidade. Mas não seria a cordialidade no 
sentido de você ser cordial com as pessoas, 
como somos cordiais no tratamento no dia a 
dia, mas outra cordialidade, em que as coisas se 
baseiam e se resolvem na base do compadrio, 
na base da camaradagem, na base da troca de 
favores e não no respeito ao republicanismo, no 
respeito à constitucionalidade, no respeito à 
transparência. E se a gente observar como se 
dão as relações em grande parte no Brasil até 
hoje, entre instituições públicas, ainda é bem 
assim. 
 Então, a questão, por exemplo, de 
isenção de impostos ou não, como se consegue 
emprego, como se consegue um empréstimo, 
como se resolve um problema junto a 
instituições oficiais, é muito mais na base da 
amizade, da camaradagem, do apadrinhamento, 
do que através de relações republicanas, legais, 
constitucionais. Por isso nós descambamos para 
o patrimonialismo.  
 O patrimonialismo é o contrário do 
republicanismo. O patrimonialismo é aquilo que 
se confunde o público com o privado. É usar 
daquilo que é público, como se privado fosse. 
Como se as pessoas, ao ocupar determinados 
postos, seja no Judiciário, seja no Executivo, seja 
no Legislativo, seja no Ministério Público, no 
Tribunal de Contas, elas estivessem autorizadas 
a usar esse lugar de acordo com os seus 
próprios interesses e não de acordo com a 
Constituição e de acordo com aquilo que são os 
interesses coletivos. 
 Vai ser muito difícil mudar isso no Brasil. 
Mas eu acredito, ainda, que mudaremos através 
da educação. Porque fica muito complicado 
acreditar nas instituições públicas quando se 
sabe que por trás de algumas relações existem 

as relações da camaradagem, da amizade, do 
interesse próprio e da vingança sobre aqueles 
que criticam qualquer uma dessas relações, 
porque quem não participa disso não interessa 
ao sistema. E todo esforço será feito para excluir 
quem pensa diferente, quem age diferente 
desse sistema que evolve muita gente e envolve 
muitas instituições. 
 Gostaria de registrar aqui, aproveitando 
o tempo que me resta, todo o meu respeito 
para uma parte significativa do Ministério 
Público, formado por procuradores e 
promotores que merecem o respeito, porque, 
muitas vezes, quando a gente se refere ao 
Ministério Público, a gente fala de forma 
generalizada, como se estivesse falando para 
todo mundo. Uma parte do Ministério Público é 
seríssima e composta por gente muito 
competente e séria. 
 Muito obrigado, deputado Torino! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok, Sergio Majeski! 
Com a palavra, agora, o deputado José 

Esmeraldo, rapidamente, para a gente encerrar 
a sessão neste momento. Ele me fez um pedido 
pessoal aqui. Nós vamos passar rapidamente 
para a Ordem do Dia, mas ele garantiu que não 
vai falar três minutos.  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Senhor presidente, senhores 
deputados, deputadas, aqueles que nos 
assistem através da TV Assembleia e TV 
Educativa... 

Por que você colocou dois e cinquenta e 
um ali? São cinco minutos, meu amigo. Não vou 
falar dois minutos, vou falar cinco minutos. 

Senhor presidente, quero me reportar 
aqui à solução do problema, porque muita 
gente chega na tribuna, fala, fala, fala e, mesmo 
que você esprema, não sai nada. Não sai nada! 
O que o povo quer, o que a população quer é a 
solução do problema. 

Eu, como deputado estadual, como 
engenheiro, acostumado a fazer obra e ter 
palavra, que é a coisa mais importante na vida, 
principalmente de um político, a palavra... Você 
não é obrigado a dar a palavra, mas quando 
você a dá, você tem que cumprir. É isso aí! 
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Alguém me pergunta: Ah, você tem um 
monte de mandato! Eu tenho muitos mandatos 
porque corri atrás e resolvi. O voto é uma coisa 
difícil; e a credibilidade, depois que o eleitor 
tem credibilidade naquele político, ele não larga 
aquele cara nunca mais. É talvez uma receita 
para aqueles que fazem parte deste sodalício e 
que são deputados de primeira qualidade. 

Mas, quero me reportar à região de 
Alegre, mais especificamente à Apae de Alegre. 

 
 (São exibidas as imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Repassei uma verba de sessenta mil reais 

para que fosse feita a construção de uma 
cobertura - que cobertura linda, maravilhosa - 
para que as crianças, homens e mulheres, 
pudessem praticar o seu esporte. 

Ali estivemos com o Nirrô, estivemos 
com o vereador... Esqueci o nome do cara 
agora. Depois eu falo. Então, ali foi falado e 
cumprido. 

Então, estou apresentando aqui a 
solução do problema, que é aquilo que o povo 
quer: solução! 

Marquinho Bambú. Marquinho Bambú é 
o vereador de lá que, na época, me pediu, com 
o Nirrô e várias outras pessoas lá da Apae de 
Alegre. 

E para mim é uma felicidade muito 
grande, porque não é só você repassar a verba. 
Muitas vezes você repassa a sua verba 
parlamentar e, se não correr atrás, não sai nada! 
Tem que correr atrás.  

Pode continuar passando. 
E outra coisa, está aí: aquisição de 

veículo para o Conselho Tutelar. Vai chegar, este 
ano, uma verba de quarenta mil. Na verdade, é 
o veículo que vai para lá. Vai chegar o veículo e 
o recurso para custeio da Associação Luiza de 
Marilac; trinta mil.  

Isso aqui não é conversa fiada e papo 
furado não; isso é verdade! Demos o exemplo 
da cobertura, deputada Janete. E não é só a 
cobertura, é a reforma. É uma melhoria 
substancial dentro de um setor tão importante 
como a Apae. 

Todas as Apaes têm que ter o nosso 
respeito, o nosso carinho e a nossa 
consideração. Não só as crianças e os pais que 

ali vão, mas também os professores, aqueles 
que fazem um trabalho brilhante. 

Então, para mim, é uma satisfação muito 
grande vir aqui à tribuna desta Casa para 
apresentar o resultado da minha ida a Alegre, 
quando lá estive com o Nirrô, com o Marquinho 
Bambu, com o vereador Willian, e ali fizemos 
um compromisso. E esse compromisso está aí! 

Volta ali, por favor, lá na cobertura. 
Aí a cobertura, linda e maravilhosa. E vai 

ajudar muito aquelas crianças. 
E como se não bastasse, mais uma verba 

para a compra de um carro para o Conselho 
Tutelar e o repasse de outra verba lá. Mato a 
cobra e mostro o pau! Fala e resolve! Se for pra 
chegar aqui e começar com nhenhenhém... De 
papo furado e conversa fiada a população já 
está de saco cheio! O que o povo quer é 
solução, e a solução está aí! 

Alegre, que está um pouco distante aqui 
de Vitória, foi beneficiada e vai continuar sendo 
beneficiada pelo deputado que tem palavra. E 
quem tem palavra, com certeza, caminha em 
linha reta. E a menor distância entre dois pontos 
é uma reta. 

Obrigado, nosso grande presidente 
interino, Torino. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Quatro horas e seis minutos na 
Assembleia Legislativa.  

Saímos, então, da Fase das 
Comunicações e passamos para a Ordem do Dia.  

Ordem do Dia: discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 
489/2019, do deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, que dispõe sobre a inclusão de dados 
no Registro-Geral de Identificação emitido pelo 
Estado, e dá outras providências. Publicado no 
DPL do dia 02 de julho de 2019. Na comissão em 
conjunto de Justiça, de Cidadania e de 
Finanças, o relator, deputado Enivaldo dos 
Anjos, se prevaleceu de prazo regimental para 
relatar a matéria na sessão ordinária do 
dia 21/08/2019. Prazo até o dia 28 de agosto. 

 
Deputado Enivaldo dos Anjos? 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Senhor 
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presidente, a matéria está com prazo vencendo 
hoje. Vamos apresentar o nosso relatório pela 
aprovação e colocar em votação. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Relatando a matéria, Enivaldo dos Anjos.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Estou relatando 
na Cidadania. Não é conjunta, não. Estou 
relatando na Cidadania! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Cidadania. 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Como vota a 
deputada Iriny Lopes? (Pausa) 

Com o relator. 
Como vota o deputado Delegado 

Lorenzo Pazolini? (Pausa) 
Com o relator. 
Como vota o deputado Adilson 

Espindula? (Pausa) 
Como vota a deputada Raquel Lessa? 

(Pausa) 
Como vota o deputado Carlos Von? 

(Pausa) 
Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
Como vota o deputado Danilo Bahiense? 

(Pausa) 
Com o relator. 
A matéria é aprovada por unanimidade 

dos membros, e nós a devolvemos à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Convoco, agora, a Comissão de Finanças.  
Euclério Sampaio, deputado, ligue o 

microfone, por favor. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(EUCLÉRIO SAMPAIO - Sem partido) - Convoco a 
Comissão de Finanças. (Pausa) 

Há quórum.  
Avoco a matéria para relatar e requeiro 

prazo regimental, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - O prazo regimental é regimental; 
aprovado por esta Casa. 

Item 2: discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar 

n.º 25/2019, do deputado Marcelo Santos, que 
acrescenta os artigos 4.º - a e 4.º - b à Lei 
Complementar n.º 325, de 16 de junho de 
2005, dispondo sobre circulação de veículos 
ciclo-elétrico e ciclomotores. Publicado no DPL 
do dia 04 de junho de 2019. Parecer n.º 
122/2019, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, legalidade, com o 
acolhimento da emenda substitutiva 
apresentada pelo próprio autor. Na Comissão de 
Cidadania, o relator, deputado Enivaldo dos 
Anjos, também se prevaleceu de prazo 
regimental para relatar a matéria, na sessão 
ordinária do dia 28/08/2019. (Prazo 
até 04/09/2019). Existe emenda substitutiva de 
autoria do Deputado Marcelo Santos, anexada 
ao Projeto de Lei. Publicada no DPL do dia 
16/07/19, para ser analisada pelas comissões 
parlamentares.  

Deputado Enivaldo dos Anjos. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - A matéria tem 
prazo? 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Tem prazo.  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Então eu vou me prevalecer do prazo. Não 
adianta V. Ex.ª insistir.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É regimental. O senhor aqui pode falar. 
Ok, liderança? 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Vou me prevalecer do prazo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Está bonito com esse embleminha do 
lado. Como é o nome disso? É um símbolo né, 
Doutor Hércules? É dourado, né? (Pausa)  

O senhor falou que é dourado. Ficou 
bonito em Enivaldo dos Anjos, combinando com 
a gravata dele violeta. É violeta.  

3. Discussão especial, em 3.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 206/2018, da deputada Janete 
de Sá, que dispõe sobre a proteção, a 
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identificação e o controle populacional de cães e 
gatos no estado e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 09/08/2018. 

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

matéria segue para as comissões.  
Da mesma forma os itens 4 e 5. 

Discussão em 3.ª sessão. Não havendo 
deputado inscrito, as matérias seguem para as 
comissões.  

(4. Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
60/2019;  
5. Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
83/2019) 

 
 Item 6 e 7, discussão em 1.ª sessão. Não 
havendo deputado inscrito, as matérias seguem 
para a 2.ª sessão.  
 

(6. Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
97/2019,  
7. Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
134/2019) 
 

 Antes de eu passar para a Tribuna 
Popular, nós vamos fazer aqui um minuto de 
silêncio. Pode ser antes de V. Ex.ª falar, Majeski? 
Ou o senhor quer falar logo?  
 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Não, por 
favor, faça um minuto primeiro.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Faço um minuto de silêncio a pedido do 
deputado Gandini e também do deputado 
Doutor Hércules.  

Um minuto de silêncio. Por favor, as 
pessoas que se encontram aqui na Assembleia 
Legislativa, em posição de respeito. (Pausa) 
 

(A Casa presta a homenagem) 
 

 Muito obrigado! Com a palavra o 
deputado Sergio Majeski. Pode falar... 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente... 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Pela ordem! 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 
obrigado. Eu gostaria de registrar os trinta e 
cinco anos de sacerdócio do padre Ivo Amorim. 
O padre Ivo Amorim foi pároco da Catedral, que 
é a minha paróquia, mas foi pároco, por muito 
tempo, na Paróquia de São José em Maruípe e 
atualmente é pároco da Paróquia da 
Ressureição, em Goiabeiras.  

Mas o padre Ivo é o vigário-geral da 
Arquidiocese de Vitória e está completando 
trinta e cinco anos de sacerdócio. Ontem, na 
Catedral, houve uma missa que marca tanto o 
início das festividades da nossa padroeira, Nossa 
Senhora da Vitória, quanto os trinta e cinco anos 
do padre Ivo Amorim, que, inclusive, foi o 
celebrante, ontem, na Catedral.  

Que Deus continue abençoando muito o 
padre Ivo! Quem o conhece sabe de uma 
trajetória linda que ele tem. E que Deus 
continue o iluminando para que ele, por muito e 
muito tempo, continue exercendo o seu belo 
sacerdócio! 

Muito obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Trinta e cinco anos do sacerdócio do 
Padre Ivo.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Trinta e 
cinco anos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Parabéns ao Padre Ivo. Homenagem, 
claro, da Assembleia Legislativa, a pedido do 
deputado Sergio Majeski.   
 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Obrigado, presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - De nada! Eu quero agradecer aqui aos 
que estão nas galerias, às pessoas que estão nas 
galerias. O meu amigo, presidente da 
Associação de Moradores de lá de Caravaggio. 
Está certo aí? É o Pratinha? Ei, Pratinha, é uma 
satisfação muito grande recebê-lo aqui! Olha lá 
o Pratinha. Está vendo o Pratinha dando tchau 
lá? Pratinha é presidente da Associação de 
Moradores do Caravaggio. Fica em Santa Teresa, 
ali perto da Rampa de Voo Livre. Nós vamos 
falar daqui a pouco aqui também sobre um 
crime que está acontecendo lá; as queimadas 
que têm acontecido em todo o Brasil.  
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Quero agradecer também... Levantem a 
mão, por favor! Marista, de Terra Vermelha, 
município de Vila Velha. Francisco de Assis 
Geraldo. É isso mesmo? Tudo bem aí com 
vocês? Satisfação muito grande! Que vocês 
venham mais vezes aqui na Assembleia 
Legislativa! Nós, deputados, sentimo-nos felizes 
de recebê-los aqui. Quem está acompanhando é 
o Francisco de Assis Geraldo? É o professor? 
Cadê o Francisco? É aquele de camisa verde lá? 
É verde ou azul? Sou daltônico e com um vidro 
desse aí fumê...  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - É verde.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É verde. Então, tá. Satisfação muito 
grande.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Deputado Torino!  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Pode falar.  
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Pela 

ordem! Gostaria de saudar os alunos da escola 
Marista, e o Assis, que é um colega. Trabalhei 
com ele muito tempo no colégio Darwin de 
Guarapari, quando então ele era coordenador 
pedagógico lá do colégio de Guarapari.  

Um grande abraço, Assis. É um prazer 
receber a sua escola aqui.  

Um abraço aos alunos também. 
 

O SR. PRESIDENTE -  (TORINO MARQUES 
-  PSL) -  Marista Terra Vermelha, Vila Velha, 
oitava série. Alguém aí ficou reprovado na 
sétima? (Pausa) 

É uma série muito difícil. 

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Pela ordem, 

senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE -  (TORINO MARQUES 

-  PSL) - Deputada Iriny Lopes. 
 

A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Eu também 
quero fazer a minha saudação aos alunos.  

É extremamente importante a presença 
do pessoal aqui para conhecer como funciona 

uma Casa de Leis, e para ver o trabalho dos 
parlamentares.  

Parabéns para vocês aqui e um grande 
abraço. 

Eu só quero fazer um registro, senhor 
presidente, rapidamente. Este final de semana 
ocorreu a finalíssima do Slam das Escolas 
Públicas do Estado do Espírito Santo. É uma 
atividade extremamente importante para a 
juventude. É um espaço de expressão cultural, 
ali, onde eles expressam seus conhecimentos, 
suas inquietudes, seus sonhos.  

E quero parabenizar o rapaz que ganhou, 
que agora... Acho que é Iram. E parabenizar, 
especialmente, as pessoas que se dedicam, sem 
nenhuma infraestrutura, sem nenhuma 
retaguarda, à realização dos slams aqui no 
estado do Espírito Santo.  

Então, toda a minha admiração pelo 
trabalho deles.  

E acho que passa já da hora de eles 
terem assento garantido no Conselho Estadual 
de Cultura. 

Muito obrigada. 
 

O SR. PRESIDENTE -  (TORINO MARQUES 
-  PSL) - Obrigado, deputada Iriny. 

Com a palavra agora o deputado 
Hércules Silveira. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, pela ordem! 

Eu quero, inicialmente, me dirigir ao 
pessoal canela verde lá de Vila Velha. 
Especialmente ao Marista de Terra Vermelha, 
onde estive ontem lá na feira, comendo pastel 
de vento com caldo de cana, na nossa feira de 
domingo, de Terra Vermelha. Mandar um 
abraço a todos. 

Mas eu queria lembrar também a todos 
que este lacinho que estou distribuindo é a luta 
contra o câncer infantojuvenil que a Acacci faz 
todo ano. É o Setembro Dourado. É uma lei da 
minha autoria, e é bom lembrar da questão de 
câncer infantojuvenil, porque é uma tristeza na 
família encontrar uma criança com câncer.  

Infelizmente, há trinta anos, a gente 
conseguia salvar quinze por cento das crianças e 
adolescentes com câncer infantil. Hoje, oitenta 
por cento das pessoas, das crianças e 
adolescentes com câncer infantojuvenil, são 
naturalmente curados. 
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Eu queria me dirigir agora ao meu amigo 
Pazolini, com relação ao Hospital Infantil. Eu fui 
lá. O único deputado que foi lá ver a questão da 
prevenção de incêndios fui eu.  

Na verdade, meu amigo Pazolini, o 
Governo herdou uma herança muito ruim. Isso 
não justifica não tomar providência. O Governo 
tem que tomar providência, sim. Agora, nós não 
podemos culpar este Governo pelo que está 
acontecendo no Hospital Infantil. O Governo 
está fazendo o que pode.  

E o que pode? É colocar uma viatura, o 
Corpo de Bombeiros está lá. Eu fui lá, fiquei 
várias horas lá dentro sexta-feira, me reuni com 
a diretoria, com o Nélio e todos os diretores, 
conforme mostrei no quadro ali no painel. E na 
verdade é preciso que tome providência.  

Agora, também, isso vem se arrastando 
de muitos e muitos anos. Não justifica não 
tomar providência, mas as providências estão 
sendo tomadas. 

Não sou líder do Governo, não estou 
aqui para defender, mas sou o presidente da 
Comissão de Saúde e eu fui lá. E ninguém foi. 
Até hoje, só eu que fui lá. 

Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE -  (TORINO MARQUES 

-  PSL) - Então, Deputado Adilson Espindula. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Pela 

ordem, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE -  (TORINO MARQUES 

-  PSL) -  Pode falar. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Eu 

tive o prazer de estar neste último final de 
semana no município de Vila Pavão, onde eu 
participei da 22.ª Pomitafro. Fui uma festa linda, 
uma festa cultural em homenagem  aos povos 
pomerano, italiano e afro-brasileiro.  

Como todos nós sabemos, a cultura de 
um povo jamais nós podemos perder. A cultura 
de um povo está na alma.  

Eu quero dizer, senhor presidente, que 
eu desejo que o prefeito Irineu Wutke continue 
com esse evento e que faça parte do calendário 
de eventos do município de Vila Pavão.  

Muito obrigado.  

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok, deputado Adilson Espindula. 

Comunicado: Senhoras deputadas e 
senhores deputados, esta presidência vem 
retificar que, durante a leitura do Expediente da 
75.ª sessão ordinária, do dia 26/08/2019, o item 
17 foi lido equivocadamente como Projeto de 
Lei n.º 689/2019, sendo que este projeto já 
tinha sido lido anteriormente no item 16. 

Por esse motivo, informo aos senhores 
parlamentares que o número correto da 
matéria, do Projeto de Lei é 690/2019, do 
deputado Doutor Hércules, que acrescenta 
item ao anexo único da Lei n.º 10.976, de 14 
de janeiro de 2019, declarando de utilidade 
pública a Associação dos Bombeiros Militares 
do nosso querido e amado Espírito Santo.  

A matéria está tramitando, só 
lembrando, Doutor Hércules, normalmente.  

Quatro horas e vinte e um minutos.  
Antes de passarmos para a fase da 

Tribuna Popular, Luciano, está tudo pronto aí?  
O que eu trago aqui é um 

posicionamento sobre algo da mais alta 
importância para o nosso querido Espírito Santo 
neste momento em que assistimos a intensas 
queimadas na Amazônia. 

O presidente da República se desdobra, 
o presidente Jair Messias Bolsonaro, para conter 
os incêndios. Já com a ajuda do Exército 
brasileiro, mesmo sob a implacável pressão 
dentro e fora do país.  

O registro que faço agora tem a ver com 
agricultura, turismo, meio ambiente e 
segurança; tem a ver com educação em todos os 
sentidos e também respeito ao próximo.  

No sábado último, durante todo o dia, 
ocorreram vários pequenos incêndios ao longo 
dos catorze quilômetros no chamado Circuito 
Caravaggio, no município de Santa Teresa.  

Informações não oficiais, colhidas no 
local...  

Queria que vocês vissem aí algumas 
imagens que estão passando, se a câmera puder 
registrar, chegar mais próximo. Circuito 
Caravaggio, no município de Santa Teresa. 

 

  (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 

Informações não oficiais, colhidas, está 
vendo ali?, no local indicam que foi ato 
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criminoso e que a área devastada é superior a 
um campo de futebol. Informações não oficiais 
dizem que o ato pode ter sido criminoso.  

Assim que foi constatado crime 
ambiental, o sargento Edson contactou o Corpo 
de Bombeiros de Aracruz, que enviou uma 
equipe de três combatentes e um caminhão de 
combate também. Os focos de incêndio foram 
debelados já no começo da noite, no sábado. Ao 
final, os proprietários das áreas atingidas foram 
orientados a registrar boletim de ocorrência, o 
famoso BO, na Polícia Civil. O objetivo é facilitar 
as investigações. Os indícios apontam como ato 
criminoso. Na região proliferam loteamentos. 
São vários loteamentos. Há uma grande 
preocupação da associação de moradores, que, 
por sua vez, pressiona a Prefeitura para que 
intensifique a fiscalização da regularização 
desses loteamentos.  

O Circuito Caravaggio é importantíssimo 
para o turismo e um dos passeios obrigatórios 
para quem vai a Santa Teresa. Se você não foi ao 
Circuito Caravaggio ainda, está marcando 
bobeira.  

A associação de moradores estima que 
mais de trinta mil pessoas visitam a região todo 
ano. Ali o turismo encontra opções como bons 
restaurantes, pousadas, cervejaria artesanal, 
cantinas, vinícolas, lojinhas de produtos 
artesanais, a rampa de voo livre, que é um 
espetáculo à parte, dentre outros. A região está 
se desenvolvendo e a comunidade local está 
investindo o que pode e trabalhando duro na 
construção desse roteiro belíssimo e turístico. 

Quero aqui registrar e parabenizar os 
profissionais envolvidos, como o sargento da 
PM, Edson, os bombeiros de Aracruz e os 
voluntários de Santa Maria.  

Olha lá a fuligem. Esse é um vídeo que 
a gente vai passar, com áudio. Tem como 
passar esse vídeo com áudio, não tem, 
Luciano? Tem. 

Reforço o apelo para que a Prefeitura 
de Santa Teresa e o Governo do Estado, 
empreendam esforços ainda maiores. Por 
favor, Governo do Estado e Prefeitura de Santa 
Teresa, para evitar novos danos ao nosso meio 
ambiente, ao turismo e à economia de quem 
sobrevive do seu suor na região. 
 Queria que você passasse agora, Luciano, 
o vídeo, que é pequenininho. 

  (É exibido o vídeo) 
 Água de morro abaixo e fogo de morro 
acima não param, de forma alguma! Não têm 
como parar! Vocês imaginaram que eu fosse 
falar mais coisa, não é? Não, mas é somente 
isso! 
 Eu quero avisar, mais uma vez, eu sou 
munícipe de Santa Teresa e eu sei como a região 
está, é uma região fria. Em região fria, à noite, o 
frio também queima. Pela manhã, nós estamos 
no inverno, mas não é um inverno de muita 
chuva, é um inverno seco também. Então, a 
tendência é que a mata fique mais seca. 
 Tem mais imagens ali passando, 
enquanto isso. Olhem lá, estão vendo, o Corpo 
de Bombeiros ali. Olhem como está seco! 
Estamos no inverno. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 
presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Dary Pagung, pode ficar à vontade! 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Quero, 
primeiro, parabenizar o Pratinha, que está aqui 
representando a região do Caravaggio. Se V. Ex.ª 
permitir, presidente, eu não sei como é que está 
a programação da Mesa, poderia convidar o 
pessoal para entrar, para ir adiantando. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ah, entendi! Queria convidar as pessoas 
que vão fazer parte da Tribuna Popular. Libere-
os para entrar aqui, para ficar aqui dentro do 
plenário da Assembleia Legislativa. Ok? 

Então, Pratinha, quero mandar um 
abraço muito especial para você! Obrigado por 
ter me passado... Quero mandar um abraço 
muito especial também para o Marcelo, que 
trabalha aqui na Casa de Leis, que também tem 
uma propriedade lá em Santa Teresa e quem me 
falou sobre esse problema que estava 
acontecendo. Algumas pessoas também do PSL 
me ligaram, dizendo que realmente essas 
queimadas têm acontecido lá. 

Então, muito cuidado! Cuidado com 
bitucas de cigarro, jogar aquele fósforo! 
Cuidado, porque a mata não para quando 
começa a pegar fogo, ainda mais em um tempo 
em que as regiões dos estados brasileiros estão 
muito secas, entendeu? 
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O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 
presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - As imagens continuam passando. 
Se quiser, pode falar! 
 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Nós 

sabemos que o município de Santa Teresa é 
uma caixa d’água para os municípios de Ibiraçu, 
de João Neiva, de Aracruz e um pedaço ali do 
município de Serra, tem muitas nascentes. E nós 
temos acompanhado muito o prefeito Gilson 
Amaro, Pratinha. O prefeito Gilson Amaro tem 
trabalhado muito na luta pela preservação do 
município de Santa Teresa, tem feito diversas 
reuniões, já esteve na Agerh, na Polícia 
Ambiental, no Iema. Eu não tenho dúvida 
nenhuma de que o prefeito Gilson é um prefeito 
que está lutando para salvar o que ainda resta 
no município de Santa Teresa. 

Santa Teresa hoje virou muitos 
loteamentos, principalmente clandestinos; e o 
prefeito tem trabalhado. Tem uma lei municipal, 
na Câmara Municipal, tramitando, o novo PDM 
do município, e nós sabemos que a Câmara 
precisa urgentemente aprovar aquele projeto. E 
nós não temos dúvida nenhuma de que o 
município, através do seu prefeito, tem 
trabalhado, tem pedido socorro às autoridades 
competentes para ajudar, porque, sem Santa 
Teresa, presidente Torino, você pode ter 
certeza, sem as nascentes de Santa Teresa, os 
municípios de João Neiva, Ibiraçu, Aracruz e 
uma parte do município da Serra vão ter 
problemas, muitos problemas para o futuro. 

Então, queria registrar isso aqui, que o 
prefeito Gilson tem trabalhado muito nesse 
sentido. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Registro feito aqui, na Assembleia 
Legislativa, deputado Dary Pagung.  

Mas, agora, tem mais um vídeo, que vou 
mostrar para vocês, das queimadas que 
acontecem lá, em Santa Teresa, nesta época.  

Pode passar. (Pausa) 
(É exibido o vídeo)       

 

  Rapaz, não é brincadeira, não. 
Mangueira vazia, não é? É muito difícil, às vezes, 
pela região íngreme, de chegar com água até lá.  

Tive até um problema desses na minha 
propriedade de Santa Teresa, que foi um 
incêndio. Não foi criminoso, foi um vacilo que 
aconteceu, de uma pessoa que estava lá 
tomando conta do sítio, que foi botar fogo e o 
fogo se alastrou, pegou nos eucaliptos que 
tenho na propriedade. Para apagar é difícil 
porque não tem uma estação do Corpo de 
Bombeiros em Santa Teresa, tem em Fundão ou, 
então, em Santa Maria. E até chegar, eu contei 
muito com a ajuda dos agricultores da região, 
dos cortadores de madeira da região, porque 
eles sabem como apagar fogo. Combate-se, às 
vezes, fogo com fogo. Você bota fogo do outro 
lado, o fogo está indo daqui para lá, e você bota 
daqui para cá, ele vai e não tem mais 
oxigenação.  

Aos alunos do Marista, muito obrigado 
pela presença. Dê um abraço em Vila Velha. Só 
quero avisar que nasci em Vila Garrido. Também 
sou de Vila Velha, com força.  

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Pela 

ordem, senhor presidente!  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Boa tarde, Adilson Espindula.  
 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Só 

informar também que, no município de Santa 
Maria de Jetibá, neste momento, há vários focos 
de incêndio, queimando muito eucalipto, muita 
mata, desde sábado à noite.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Santa Maria de Jetibá também. Está 
vendo como é que está ficando a coisa.  

Bom, passamos, agora, então, à Tribuna 
Popular. Quero parabenizar as pessoas que se 
disponibilizam a vir até a Assembleia Legislativa 
para falar, a convite de um deputado. Conforme 
previsto no art. 269, do Regimento Interno, o 
Grande Expediente da presente sessão será 
destinado ao uso da Tribuna Popular, às quatro 
e meia.  

Neste momento, suspenso a sessão e 
autorizo a entrada dos convidados. Os 
convidados já estão na Casa.  

Queria mandar um abraço especial para 
meu convidado de hoje Wilson Fiorot. O doutor 
Wilson Fiorot está por aí? (Pausa) 
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Foi prefeito de Pedro Canário. Está aqui. 
Tudo bem, doutor Wilson Fiorot? Satisfação 
imensa em recebê-lo aqui, na Assembleia 
Legislativa.  

A sessão está suspensa. (Pausa) 
 

(A sessão é suspensa às 
16h32min e reaberta às 
16h33min)  
 

Está reaberta a sessão.  
Concedo a palavra à senhora Selene 

Hammer Tesch - dona Selene -, de Santa Maria 
de Jetibá, lá do alto de Santa Maria, produtora 
rural, para falar sobre agricultura orgânica. O 
requerente é o meu amigo deputado Dary 
Pagung.  

Dary, quer ficar aqui, presidindo esta 
sessão aqui, da Tribuna Popular? (Pausa) 

Venha cá, sua oradora. Venha aqui e 
sente aqui, ao meu lado.  

Obrigado pela audiência a você que nos 
assiste da TV Assembleia, Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo.  

Quinze minutos para minha querida 
amiga Selene Tesch.  

 

A SR. ª SELENE HAMMER TESCH - Boa 
tarde a todos. É uma honra estar presente aqui. 
Quero agradecer o convite do Dary Pagung, do 
deputado, que fez o convite para falar um 
pouco da agricultura orgânica.  

Meu nome é Selene Hammer Tesch, 
moro em Santa Maria de Jetibá, nasci lá, cresci 
lá, e pretendo morrer lá não permito que... E 
sou agricultora.  Há quarenta anos, moro na 
minha propriedade e há quase trinta anos a 
gente trabalha na agricultura orgânica.  

Hoje, estou representando três 
entidades: sou representante da Cooperativa 
CAF Serrana, da Associação de Produtores 
Orgânicos Familiar de Santa Maria de Jetibá, e, 
também, da Associação As Mães da Terra. 
Também, em 2017, fui nomeada como 
embaixadora da Mulheres Rurais, Mulheres com 
Direitos, da Região Sudeste do Brasil. 
 Hoje, eu vou falar um pouquinho do 
processo da agricultura orgânica. Plantar sem 
matar e comer sem morrer. Isso está na tela, 
então, podem acompanhar.  
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

Todo alimento é muito mais do que só 
um produto sem veneno. É uma ideia, uma 
forma de ver e trabalhar o campo. Visa à 
produção agrícola em equilíbrio com a natureza, 
conservando ao longo do tempo e mantendo a 
harmonia entre homem e natureza. 
 A agricultura orgânica segue os seguintes 
preceitos: sustentabilidade ambiental; 
sustentabilidade social, convivência; e 
sustentabilidade econômica, que precisa ser 
viável. 
 Essa foto é onde os deputados Torino e 
Adilson Espindula estiveram presentes no dia, 
onde foram entregues cento e dois certificados 
orgânicos das propriedades da região de Santa 
Maria. Não estavam presentes todos os 
agricultores, porque cada agricultor tem a sua 
demanda todos os dias, e alguns estiveram fora 
naquele dia.   
 Precisamos saber disso: não há risco de 
contaminação, de intoxicação para o homem do 
campo na agricultura familiar orgânica, na 
cadeia produtiva. A consciência ecológica, a 
produção de consumo de alimentos é de 
qualidade e de saúde também. A qualidade de 
vida, a participação de sustentabilidade e o 
equilíbrio do nosso planeta. 
 A propriedade não é vista apenas como 
unidade produtiva, e sim a conservação do solo, 
das matas, dos córregos, dos rios e de todo o 
lençol freático. É muito respeitada de todas as 
formas pelos agricultores. O respeito pela 
agricultura é a diversificação de culturas 
também, que promove o equilíbrio. O consumo 

de alimentos é qualidade na saúde; é a 
participação no ciclo de sustentabilidade e de 
equilíbrio do nosso planeta, que já passou 
antes, e a biodiversidade das plantas que 
alimentam os insetos para a polinização da 
produção, que faz a produção crescer e 
produzir mais. Então, a gente tem uma 
diversidade de plantas, que fazem parte das 
propriedades. Não são somente produtos 
agrícolas. 
 O que são produtos orgânicos? Pela 
legislação brasileira, considera-se produto 
orgânico, ou seja, in natura ou processado, o 
obtido em um processo de produção que é 
sustentável, que não é prejudicial ao 
ecossistema local. Para serem comercializados, 
os produtos orgânicos deverão ser certificados 
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por um organismo credenciado no Ministério da 
Agricultura, sendo dispensados aqueles que 
trabalham em organizações de movimentos 
sociais, que são as OCSs, que são diferentes, que 
é o controle social pelos próprios agricultores, 
pelas próprias associações. 
 Santa Maria, hoje, tem cento e vinte 
agricultores certificados individualmente por 
auditoria pelo Chão Vivo, em parceria com o 
Sebrae. E ano passado, 2018, foram produzidos 
em torno de seis mil toneladas de alimentos 
orgânicos. A maior parte dela comercializada 
nas feiras livres da Grande Vitória, que são em 
torno de trinta e cinco feiras na Grande Vitória. 
Temos uma em Aracruz e outra em Santa Maria 
de Jetibá. E hoje a gente possui duas escolas 
agrícolas, uma estadual, que é da nossa região 
de Alto Santa Maria, outra é do Mepes, que 
todo o trabalho é através do Mepes, e que é 
fundamental para o desenvolvimento do 
homem do campo e a permanência da 
agricultura familiar no campo. 

Essa foto aí é uma das visitas que as 
escolas promovem para visitar a agricultura 
familiar orgânica, também adquirir 
conhecimentos através de visitas. 

Como falei antes, sou presidente da Caf 
Serrana, temos cento e noventa e dois 
associados nessa cooperativa. E é uma fonte de 
renda muito importante para os agricultores 
porque a venda é garantida e planejada para ter 
a sua renda anual; e contribui também para as 
famílias ficarem no campo.  

Essa foto é uma parceria com o Sindicato 
de Trabalhadores Rurais, porque a nossa sede 
fica dentro da sede dos trabalhadores rurais, 
uma parceria muito boa e forte. 

 

(São mostradas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 
 

Essa é nossa diretoria da Associação de 
Amparo Familiar. E a Amparo Familiar foi 
constituída em 2001, com nove agricultores que 
tinham interesse em trabalhar na agricultura 
orgânica. E hoje somos oitenta e um associados, 
setenta e seis propriedades certificadas e em 
torno de duzentas e sessenta toneladas mensais 
de produção que a gente está comercializando.  

Essa é uma forma de logística, que está 
dentro do caminhão, da forma que ela é 

transportada e exposta na Feira da Agricultura 
Familiar. 

Essa é uma feira nos shoppings. Isso teve 
um grande avanço de 2015 para cá. Foi um 
trabalho muito parceiro da Seag, que promoveu 
essa política de colocar os produtos orgânicos 
dentro dos shoppings. Quem diria isso há trinta 
anos? Quando a gente foi chamada de doido, 
louco e qualquer outra coisa, e hoje somos a 
vitrine dos shoppings.  

Esses são alguns produtos que a gente 
comercializa. Esse é o selo orgânico do Brasil, 
que é o nacional. E esse é o selo que cada 
propriedade recebe. Então, ali tem as normas, 
as regras; toda a legislação precisa ser cumprida 
para receber esse selo. Então, essas são as 
principais normas para consultar essas leis, 
decretos e montes de outros segmentos ali 
podem ser consultado, o que é um produto 
orgânico e como ele chega nesse processo para 
ser dito produto orgânico. Então, a gente passa 
por tudo isso.    

O número de unidades aumentou muito 
de 2010 até 2018. Hoje, no Brasil, são vinte e 
dois mil que são regularizados dentro desse 
processo de certificação.  

Esse é um gráfico de crescimento, tanto 
de propriedades como de agricultores. No 
Espírito Santo temos trezentos e vinte e oito 
propriedades orgânicas certificadas registradas 
no Ministério de Agricultura. 

Essa é uma visita técnica que a gente fez 
ano passado no país da Áustria. Isso foi 
promovido pela Secretaria de Agropecuária de 
Santa Maria de Jetibá, em parceria com as 
associações Amparo Familiar e Apsad-Vida, e a 
gente viu várias técnicas que são daquela região 
e que não são difíceis de aplicar aqui. A energia 
solar é uma delas, que congregou muito - e 
também vai congregar aqui, se a gente trabalhar 
em cima disso -, que as propriedades são 
altamente sustentáveis, cada propriedade ali. 

 E um certificado, o que é muito 
importante. Ali só existe um certificado. Não é 
igual aqui no Brasil. Ali, quando a propriedade 
é certificada, se tem uma agroindústria, está 
dentro dessa certificação, não é específico 
como aqui. Aqui o ministério quer que você 
certifique a propriedade, certifique a 
agroindústria separado, e todos os outros 
processos separados. Acho que isso é uma 
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forma que podia ser trabalhada aqui no nosso 
estado e também em nível de Brasil, ter uma 
certificação dentro da sua propriedade. 
 E isso também é muito importante lá, 
porque a gente viu os subsídios que o Governo 
tem em parceria com os agricultores. Cada 
produtor rural é incentivado, por hectare, em 
trezentos euros. E se ele promove algum 
desenvolvimento na área da sustentabilidade, 
ele recebe duzentos e trinta; e se ele promove a 
sustentabilidade de legumes e verduras - 
porque isso é muito solicitado lá, essa produção 
- eles recebem duzentos e oitenta euros a mais, 
ainda, para quem é um produtor orgânico. 
Então, subsídio desse país é muito grande e 
muito satisfatório e, no país inteiro da Áustria, 
vinte e sete por cento é produção orgânica. 
 E ali é assim, se tem contaminação dos 
agrotóxicos nas propriedades que trabalham na 
agricultura orgânica, é o convencional que paga 
essa perda, essa penalização, diferente aqui do 
Brasil. Aqui a gente tem que cercar nossas 
propriedades com cercas vivas e o convencional 
faz o que ele bem entender e ninguém fiscaliza 
nada. Mas nós somos muito, muito, muito 
fiscalizados em cima disso, pelo Instituto Chão 
Vivo, por todas essas normas que estão 
credenciadas nessa legislação. Então a gente 
tem que seguir as regras muito à risca. 

 E esse é um pouquinho da história que 
eu tinha para falar. Cuidar das plantas e da 
terra, elas nos darão o que a gente precisa 
para viver. E este é o nosso lema da 
agricultura orgânica: Plantar sem matar e 
comer sem morrer. 
 Qualquer dúvida, estou à disposição. 
Esse é o meu e-mail e o meu contato, se 
alguém quiser entrar em contato, estamos aí. 

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Obrigado, 

presidente! 
Selene, quero primeiro te parabenizar 

pela liderança que a senhora tem, trabalhando 
muitos anos na agricultura familiar e produzindo 
o orgânico para os capixabas. Não tenho dúvida 
nenhuma de que nosso futuro é esse. Não 
podemos sair desse foco. 

Gostaria de pedir, não sei se a senhora se 
lembra, quem está nos assistindo agora pela TV 
Assembleia e pela TVE, onde compra a 

mercadoria, o produto orgânico, aqui na Grande 
Vitória, nos municípios do Espírito Santo? 

 

A SR.ª SELENE HAMMER TESCH - Olha, 
durante a semana toda tem feiras livres 
acontecendo. Por exemplo, agora à tarde tem 
uma feira livre aqui no Shopping Vitória, 
orgânica, pertinho daqui. Nas terças-feiras tem 
em Valparaíso, Serra e Serra-Sede. Tem uma no 
Shopping Jardins também. Isso nas terças-feiras. 
Nas quartas-feiras tem na Praça do Papa e 
bairro de Fátima. E nas quintas-feiras tem nos 
shoppings, shopping Boulevard Vitória e tem 
outro que não lembro o nome. Nas sextas-feiras 
tem, na quinta-feira tem também na Catedral, e 
na sexta-feira de manhã tem uma, mas não 
lembro agora, porque são muitas.  
 E nos sábados, a maior exposição de 
feira livre, em Vila Velha, que era antes embaixo 
da Terceira Ponte, aqui em Barro Vermelho, em 
Jardim Camburi e Centro da Praia. Então, tem 
quatro lugares aos sábados onde pode adquirir 
esses produtos.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Então, já tem vários lugares que estão 
vendendo os produtos. Gandini está aqui me 
falando que ainda quer mais uma em Jardim 
Camburi.  
 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Mas tem 
em Jardim Camburi. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Não, ele quer mais uma. Diz ele que lá é 
muito grande e quer nas terças à noite.  

Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski.  
 
  O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Boa 
tarde, Selene, minha conterrânea. Deputado 
Dary, parabéns pela iniciativa de convidar a 
Selene, uma pessoa que eu conheço de longa 
data. Parabéns pelo trabalho dela, que eu já 
conheço há muito tempo, de todos os 
agricultores orgânicos. É um orgulho ainda 
maior por ser uma conterrânea de Santa Maria, 
onde esse movimento praticamente começou 
aqui no Espírito Santo e que deve ser sempre 
muito apoiado por todos. 
 Selene, uma coisa que eu tenho dúvida 
sobre a agricultura orgânica, em Santa Maria já 
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tem evoluído também a pecuária orgânica? No 
caso criação de galinha, por exemplo, de porco 
ou leite, alguma coisa assim?  
 

 A SR.ª SELENE HAMMER TESCH - Não 
temos, porque hoje a gente não tem uma 
certificadora nesse sentido. Mas já trabalhamos 
em cima disso, de buscar recursos. Isso a gente 
viu lá na Áustria também que é possível, mas 
com, acho que delonga mais um tempo ainda 
para a gente ter uma certificadora específica 
que vê esse trabalho para a gente. Mas está se 
estudando sim. 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Ok. Tá 
bom. Muito obrigado e meus parabéns mais 
uma vez.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Obrigado, deputado Sergio Majeski. Com 
a palavra o deputado Adilson Espindula. 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 
Senhor presidente, primeiro quero parabenizar 
V. Ex.ª por ter trazido a Selene na Assembleia 
para fazer a palestra para todos nós e 
principalmente pelo alcance que tem a nossa TV 
Assembleia, muitas pessoas nos acompanhando 
neste momento.  
 Quero parabenizar a Selene, uma das 
pioneiras no município de Santa Maria de Jetibá 
na agricultura orgânica. Está junto com ela a 
Rafaela Tesch e a Nelma Honizorge Falk, que são 
servidoras do nosso município de Santa Maria 
de Jetibá na área da agricultura. Leve nosso 
abraço ao nosso secretário de Agricultura, ao 
prefeito de Santa Maria de Jetibá, Hilário 
Roepke.  
 Dizer, Selene, que fico muito feliz de 
estar aqui como deputado hoje ouvindo a uma 
palestra da senhora. Eu sempre fui um 
incentivador da agricultura orgânica em nosso 
município. No ano passado tivemos uma grande 
vitória enquanto vereador da Câmara de o 
município poder fazer aquele intercâmbio entre 
o município de Santa Maria de Jetibá e a Áustria 
para eles se aperfeiçoarem ainda mais na 
agricultura orgânica e foi um evento muito 
positivo. Prova disso hoje aqui ela fazendo essa 
palestra para todos nós.  
 E dizer, nobre deputado Dary Pagung, 
nós aqui trouxemos para dentro da Assembleia 

a feira orgânica. Toda terça-feira nós temos aqui 
vários produtos de uma excelente procedência 
que fazem muito bem à saúde e que é um 
sucesso aqui na Assembleia, a nossa feira 
orgânica de toda terça-feira, no qual quero 
também parabenizar o deputado Luciano 
Machado e parabenizar também o nosso 
presidente da Assembleia, Erick Musso, por ter 
permitido e eu fico muito feliz porque foi uma 
ação que deu certo. 
 E dizer, Selene, também tem um projeto 
que está em tramitação nesta Casa em favor dos 
nossos produtores e da produção orgânica. 
Estou aqui à disposição e muito obrigado por 
essa visita e mais uma vez parabéns, deputado.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PSB) - Obrigado, deputado Adilson Espindula! 
Com a palavra, deputado Torino. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 

Selene, prazer muito grande ter você aqui na 
Casa de Leis batendo este papo e mostrando 
como a agricultura familiar cresce cada dia mais 
e a dedicação da mulher é muito importante. 
Você, que é uma precursora da agricultura 
familiar no estado do Espírito Santo, a nossa 
embaixadora da agricultura familiar em todo 
Brasil, principalmente na Região Sudeste. 

Agradecer à Rafaela, sua filha. Oi 
Rafaela! Pode dar um close na Rafaela? A filha 
da Selene. Ela está ali sentada, que é muito 
parecida com a Selene quando era mais jovem. 
A Selene continua jovem; estou dizendo quando 
era mais jovem. E ao lado dela está a Nelma. 

Nelma, prazer muito grande! Muito 
obrigado por ter vindo! 

Mas como eu estava dizendo aqui, 
parabéns, deputado Dary Pagung, por trazer a 
Selene para falar da agricultura familiar. Nós 
temos na agricultura o maior PIB do estado do 
Espírito Santo, do Brasil, mais ainda do que a 
indústria. E o pequeno agricultor merece todo o 
respeito, porque movimenta a massa, faz essa 
comida chegar à boca da população. 

Quero mandar um abraço, também, para 
o Aureliano, que teve o prazer de me apresentar 
a Selene. Aureliano Costa, o nosso 
superintendente do Mapa, Ministério da 
Agricultura do estado do Espírito Santo, que me 
apresentou uma excelente pessoa. 
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Dary, você é mestre! Obrigado, 
deputado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PSB) - Obrigado, deputado Torino! 
Vou passar para a Selene para ela fazer 

as considerações finais. 

 
A SR.ª SELENE HAMMER TESCH - Sim. Eu 

não poderia me esquecer de agradecer este 
convite para o dia de hoje, mas eu também 
quero lembrar as parcerias que a gente 
construiu ao longo desse tempo.  

O primeiro movimento que aconteceu 
para trabalhar, fazer um trabalho alternativo 
sem agrotóxico, foi a Igreja IECLB, a Igreja 
Luterana. Isso há trinta e cinco, quarenta anos 
atrás, que mostrou o perigo dos agrotóxicos e à 
APTA, na época, era a Assistência Técnica para 
os Agricultores, que ajudou a construir esse 
trabalho. 

A Prefeitura Municipal de Santa Maria de 
Jetibá, como também as prefeituras do nosso 
estado, como Serra, Grande Vitória e Vila Velha, 
que são parceiras de permitirem que os 
agricultores possam comercializar seus produtos 
nas feiras livres; o Sindicato de Trabalhadores 
Rurais; o Incaper, que é um excelente 
companheiro dos agricultores; o Sebrae, que, 
nos últimos cinco anos, a gente teve subsídio no 
processo da certificação do Sebrae; a Seag, que 
foi uma grande parceira, desde que Aureliano 
entrou ali dentro e, junto com a gente, fez esse 
processo de comercialização nos shoppings; o 
Ministério da Agricultura, o Mapa; o Chão Vivo, 
que é o instituto de certificação; a Fetaes, que 
foi uma grande parceira nossa e a Câmara de 
Deputados, também, e a Câmara de Vereadores, 
que sempre foi uma grande parceira no nosso 
município através de convênios para as 
associações. 

Esse é o meu muito obrigada e dizer que 
estarei à disposição, qualquer coisa que 
precisar.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PSB) - Obrigado, Selene! 
A Assembleia Legislativa sempre está ao 

lado do produtor rural, do produtor orgânico. 
Passo a presidência para o deputado 

Torino. 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Bom, agora vou trazer o meu convidado! 

Obrigado mesmo, Selene, por ter vindo 
aqui hoje, por ter trazido a família. Obrigado 
pela presença de vocês. Que a agricultura 
continue fortalecida, porque se depender de 
vocês a agricultura não vai morrer nunca.  

Selene é uma mulher orgânica! Ela falou 
no início aqui. Não, Selene, você não morre não! 
De forma alguma. Você é orgânica.  

Concedo a palavra, agora, para o doutor 
Wilson Fiorot. Conheço o doutor Wilson Fiorot 
desde o início da sua carreira como acadêmico 
no Hospital Evangélico. Ali, muita coisa 
aconteceu. 
 Deputado Adilson Espindula? 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Pela 

ordem, senhor presidente! Uma informação que 
acaba de chegar e acho importante passar: que, 
neste momento, bombeiros de Aracruz irão 
atuar na localidade de Caldeirão, onde ontem 
havia sete focos de incêndio. E os bombeiros de 
Santa Leopoldina, juntamente com os 
bombeiros voluntários de Santa Maria, vão 
combater os focos em São João de Garrafão. Por 
isso há tanta fumaça na cidade de Santa Maria 
de Jetibá.  

Pedimos encarecidamente à população 
que evite qualquer tipo de queimada! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Pelo amor de Deus, evitem qualquer tipo 
de queimada! Aquela queimada que você faz, às 
vezes, no quintal, pode sair dali uma brasa de 
uma fuligem ainda acesa, cair na mata que está 
seca, por causa da temperatura noturna que 
resseca também. Frio demais e de manhã cedo 
sem chuva é um perigo. 

Então agora o doutor Wilson Fiorot vai 
falar sobre a qualidade de vida e a longevidade. 
Doutor Wilson Fiorot, é uma satisfação recebê-
lo aqui na Assembleia Legislativa.  

Doutor Wilson Fiorot, para quem não 
sabe, estamos ao vivo aqui na Assembleia 
Legislativa. Está vendo aqui, olha? Então, é 
sessão ordinária. Doutor Wilson, você foi 
prefeito também, da cidade de Pedro Canário, 
na divisa ali com a Bahia, mas o nosso assunto 
aqui hoje é sobre longevidade. Boa tarde, 
doutor! 
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O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) -  
Presidente, pela ordem! Antes do nosso querido 
Fiorot falar, eu pediria a prorrogação da sessão 
porque eu tenho impressão de que uma hora só 
não vai dar para todos os convidados falarem. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Dá. Eu acho que dá, sim. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - É 
melhor... 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Cada um por quinze minutos? 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - É 
melhor prevenir do que remediar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Se for necessário, a gente faz, sim, a 
prorrogação da sessão. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - O senhor é o decano da Casa. O senhor 
tem moral total aqui. 

Doutor Wilson. 
 
O SR. ANTONIO WILSON FIOROT - Em 

primeiro lugar quero cumprimentar a Casa de 
Leis, os representantes do povo, o Doutor 
Hércules, que está aí. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Colega de profissão. 
 
O SR. ANTONIO WILSON FIOROT - 

Colega e, como você falou, decano, um defensor 
exímio da saúde.  

Em nome seu, Torino, quero 
cumprimentá-lo como a todos os deputados, 
cumprimentar também toda a população do 
Espírito Santo, porque nós estamos aqui onde o 
povo colocou os seus representantes e você é 
um dos grandes amigos e bom representante. 

O assunto é falar sobre qualidade de vida 
e longevidade. Qualidade de vida entre o que 
nasce e o que morre. Nós vamos ver que não 
começa bem ao nascer e é lógico que vai até o 
morrer.  

Nós sabemos que a vida, antes mesmo 
do nascimento, já tem que se planejar. Então se 
falarmos em qualidade de vida e longevidade, 
temos que falar mesmo antes, já no 
planejamento de ter o filho. Esse planejamento 
deve abordar, para quem pretende ter um filho 
- principalmente que as mulheres, hoje na sua 
concepção, estão deixando para um pouco mais 
adiante para ter os filhos - ter o seu cuidado, 
meses antes no seu planejamento, bem como o 
parceiro. 

 A partir daí, a gravidez deve ser cuidada 

de uma forma que traga uma boa qualidade de 
desenvolvimento, porque todos nós temos 
tendência genética para adquirir doenças. 
Então já começam também os seus cuidados 
na gravidez.  

Nasceu esse bebê, essa pessoa nova no 
seio da família, e ele tem, entre esse 
nascimento até morte, um trecho de 
dificuldades e também de bonanças a 
caminhar e usufruir da vida. É nesse trecho que 
a gente vai comentar quando começa a 
qualidade de vida. 

O bebê, quando nasce, está nascendo na 
primavera da vida dele, se olharmos a vida 
como primavera, verão, outono e inverno. A 
primavera, se olhar bem, quando ele nasce, ele 
é cuidado pela mãe e por outros cuidadores. O 
bebê, quando olha a sua mãe, olha com aquele 
olhar de ser único, se unir veemente na 
integridade com sua mãe através do amor e o 
amor passa a ser uma busca constante do ser 
humano enquanto ele está vivo. Por onde ele 
anda, quando não encontra o amor, se 
perguntar a ele, às vezes ele não sabe por que 
está buscando um novo rumo, porque está 
buscando uma nova maneira de viver, seja para 
se completar no trabalho. Mas, no fundo, sem o 
amor, ele não vive porque enquanto ele está ali 
no berço, ele olha para a mãe e, com a mãe 
presente, ele diz: O meu amor está presente. A 
necessidade de fusão para sempre, e 
eternamente enquanto dura, está representada 
nesta mãe. A mãe sai para o trabalho e se 
esquece de dizer: Estou indo, mas volto. A mãe, 
sem saber dessas condições, o bebê fica no 
leito, daqui a pouco nos braços de alguém. Mas 
ele já identificou a voz, a tonalidade, o cheiro, o 
som da chegada da mãe. Se a mãe não diz para 
ele que vai e volta nas suas atividades, neste 
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momento, ao invés de experimentar a saudade, 
que é fruto do amor - quem tem amor sente 
saudade - experimenta a solidão e a solidão 
passa a ser, de alguma forma, agravada, como 
ato traumático. 
 Esse primeiro ciclo da infância, o ciclo 
ouro, vai até os três anos e aos seis anos de 
idade e declina até os dez, são os ciclos de ouro 
da formação do sistema nervoso desta criança.  

O que é o sistema nervoso? Nós temos 
cem bilhões de células, dentro dessa cachola 
que é o encéfalo, formando e buscando o seu 
desenvolvimento. Desses cem bilhões de 
células, cada célula estimulada pode chegar a 
cinquenta mil conexões, de acordo com a 
neurociência. Se ela chega a cinquenta mil 
conexões, essa criança precisa, nessa primeira 
instância de vida: de amor, de cuidados e 
também de responsabilidade, para que seja 
criada nesse ciclo ouro e torne-se uma criança 
resistente ao quê? Resistente às facilidades, 
resistente às drogas, resistente àquilo que leva 
ao declínio da vida, da adolescência para a vida 
adulta e à velhice. Quiçá se chega à vida adulta, 
muito mais além e à velhice.  
 Esse primeiro ciclo primaveril precisa da 
atenção e dos cuidados da família porque um 
bebê, quando nasce, não nasce como um 
cabrito ou como outro animal já andando, ele 
precisa de colo, de amamentação - os cuidados 
são amplos - e o carinho. Essa primeira fase tem 
uma conexão porque, de acordo com a 
necessidade, que se foi falha, esta criança vai 
crescer com essa necessidade insaciável e pode 
se tornar uma criança mais submissa, mais 
nervosa ou rebelde. Por outro lado, se olhada 
com adequação, vai se tornar uma criança que 
não aceita uma droga oferecida em qualquer 
lugar porque ela é resistente aos problemas, 
resistente às facilidades. Ela não vai se exceder 
e vai se carregar, quer dizer, vai se fartar de 
responsabilidade para a sua vida.  

Quando chega à adolescência, está na 
fase do verão. O verão é o afloramento dos 
hormônios. Como a gente vê, os animais 
migram. Quer dizer, a adolescência aflora, as 
características sexuais começam a aparecer por 
causa da mudança hormonal. Então, aquela 
criança que viveu aquela fase de inocência, 
começa a pensar de outra forma, com a 
maturidade no pensamento porque a revolução 

hormonal começa a ocorrer em seu corpo. E não 
é só isso. A partir daí começa a exigência de 
frequentar a escola, dar resultado e de calcular 
a sua profissão para a vida adulta.  

Imagine, então, que essa criança, esse 
adolescente, passando para a vida adulta, pode 
se fartar de medos, de dúvidas, preocupações 
com sua vida. A partir daí, uma criança que se 
tornou um adolescente que se farta dessas 
condições de dúvidas, medo e preocupação 
também se prepara para uma vida adulta de 
sofrimento. É na vida adulta que a gente se 
localiza dentro dela, que tem uma duração 
como se dura o verão. Dentro dessa vida, ele se 
localiza na profissão. Se se localiza errado, ele 
tem que se recolocar. Escolhe uma parceira, um 
parceiro para viver. Se escolheu errado, tem que 
se recolocar. Quer dizer, começa uma sequência 
de erros e não por culpa ou falta dele. De erros, 
às vezes, por uma mentalidade de escolha que o 
faz escolher de forma errônea.  
 Olhando o que é uma qualidade de vida. 
Quando a pessoa vira outra estação para a vida 
de outono, que é uma idade mais ou menos que 
nós, eu já estou nela, e já depois para vir a 
invernada, você já passa por uma vida onde se 
você tem tendência a doenças, elas começam a 
aparecer. E, dessa virada do outono para a vida 
da invernada, nem se fala, porque a maioria tem 
algum problema de saúde a ser cuidado. 
 E qualidade de vida, o que é? Ela começa 
cedo, com algumas atitudes ativas e não 
passivas, porque quem fica ali esperando o que 
vai acontecer, descendo da chuva, não existe. E 
a mentalidade, então, precisa englobar algumas 
atitudes que vão preservar a qualidade de vida 
dessa pessoa. Por exemplo, uma criança que 
nasce numa família - doutor Hércules aqui sabe 
- que já tem tendência ao diabetes - o avô foi 
diabético, a mãe diabética -, com certeza, com o 
uso de açúcar na rotina da alimentação, vai 
aparecer o diabetes, porque vai cansar o 
pâncreas, vai diminuir a insulina e, numa certa 
fase, vai aparecer a doença de caráter familiar.  

Se não bastasse, não é só essa, existe 
uma quantidade de doenças, como a 
hipertensão arterial, que vem da fase genética, 
que vem nos códigos genéticos de família, que 
de acordo com certos momentos de stress - que 
ninguém conhece essa palavra, mas é o 
momento que está provocando os problemas da 
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maioria da vida das pessoas -, acaba 
despertando. Então, aquele que tem tendência 
genética de família para certa doença, desde 
cedo tem que começar.  

Um pai e uma mãe que percebem que 
está cheio de elementos na família, por 
exemplo, com diabetes, sem dúvida que vai tirar 
o açúcar e os derivados da dieta. Depois a gente 
fala de dieta, porque também faz parte da 
qualidade de vida. 

Então, as observações para a qualidade 
de vida e a superação dos problemas para ter 
uma vida longa. No Brasil, há setenta e um anos, 
nós tínhamos uma vida; hoje, nós temos trinta e 
um anos a mais do que há setenta anos. Por 
quê? Por que estamos vivendo mais? Porque 
estão cuidando mais das crianças - elas não 
morrem mais de qualquer infecção, como há 
setenta anos, de uma gastroenterite, uma 
doença respiratória - e, ao mesmo tempo, toda 
a genética, os conhecimentos da imunologia, os 
conhecimentos da ciência moderna, estão 
levando a instrumentar pela saúde, pelas 
intervenções, a qualidade de vida e a 
longevidade. 

Há uma tendência para 2060, no Brasil, 
de alcançarmos a vida, hoje em setenta e seis 
anos e meio - a vida média, né, Torino? Que 
acho isso bacana, mas tem que estar bom, não 
adiante ter setenta e seis anos e a mente não 
estar sabendo nem onde está - indo a setenta e 
sete anos. As mulheres são premiadas. Tirando 
a média entre mulheres e homens, por isso nós 
temos setenta e seis. Se olharmos, as mulheres 
estão vivendo com uma vida média a mais de 
oitenta já, aqui no Brasil, e os homens a setenta 
e um, passando de setenta. Tira uma média e 
você vai a setenta e seis. Para isso, há 
necessidade de algumas atitudes ativas na vida 
de cada um.  

E o viver em família, que talvez seja uma 
coisa que está precisando ser observada, e o 
viver em sociedade, outra coisa a ser observada, 
é uma situação importante. O stress tem sido 
comentado. Se olhar, o conceito de saúde - não 
é Doutor Hércules? - é o equilíbrio mental, físico 
e espiritual. Está lá dentro da Constituição. E, 
hoje, mais além. É meio ambiente, é a estrutura 
da terra e a estratosfera para a camada de 
ozônio, que está provocando as queimadas que 
estão vindo, as temperaturas estão mudando. 

Se a gente olhar, nós estamos inseridos num 
meio. Nós vivemos, então, num planeta que, 
mal cuidado, trará consequências e trará 
também suas doenças da vida, que acontece no 
momento. Para isso, nós somos pessoas que 
temos inteligências primais.  

E o que é a inteligência primal? A 
neurociência vem estudando. É aquela 
inteligência de viver buscando a comida, a caça. 
Eminentemente, então, temos a capacidade de 
sair em busca da alimentação. E isso lá nos 
tempos primais. À medida da idade antiga para 
as idades que foram se modernizando, e com a 
contemporaneidade, inclusive, dos séculos XVIII, 
XIX, XX e XXI, a urbanização trouxe ao homem 
que ele nem sabe de onde vem o seu alimento. 

Antes, ele saía à caça do alimento. 
Dividiam suas tarefas e, em tribos, sabiam 
conviver e treinavam para ser guerreiros e 
sabiam como lidar com as feras daquela época e 
se defendiam também. Mas o ser humano tinha, 
dentro dele, um sistema de luta e fuga, que 
vem, de acordo com a Neurociência, do seu 
sistema de enfrentamento com pupila dilatada, 
músculos preparados, circulação aumentada, 
sistema nervoso parassimpático.  Quer dizer, o 
tálamo, que são organizações que nós temos de 
núcleos dentro do cérebro, dentro do aparelho 
das emoções da gente, conseguiu uma 
envergadura hormonal de enfrentar.  
 Hoje, a maioria das pessoas não procura 
sequer se deslocar para entender entre a 
produção do seu alimento e como ele está 
comendo. Qual o trajeto desse alimento? Não 
vai em busca.  
 Eu vejo nas feiras orgânicas - que acabou 
de me anteceder uma pessoa falando de 
produtos orgânicos - que se importam com a 
origem do alimento. E nós sabemos que a 
própria chuva, hoje, é uma chuva ácida, um solo 
infértil e onde se usa todo o aspecto de 
pesticidas para interferir na vida dos fungos, na 
vida de elementos que vão interferir na 
produção. Então, entre a origem do alimento e a 
chegada a nós, temos uma dificuldade do 
alimento.  
 Eu tenho quantos minutos? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Acabou, mas você tem mais cinco 
minutos para encerrar. 
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 O SR. ANTONIO WILSON FIOROT - A 
qualidade do alimento. Pode jogar uma foto.  
 

(É exibida a imagem 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 
 

A qualidade do alimento tem que ser 
colorida. A busca do alimento tem que ter muita 
depressão, mas tem alimento que tem o 
tijolinho da construção do hormônio do amor e 
da felicidade. De acordo com o alimento que 
você fizer, você vai construir os antidepressivos. 
A busca do alimento tem muitos elementos. 
Cuidar da alimentação é primordial, importante. 
Aqui não é uma palestra completa, é apenas dar 
uma dica de entendimento e despertar a 
atenção de cada um a ter o seu lado primitivo, a 
buscar o seu alimento e saber sua origem.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Doutor Wilson Fiorot, o alimento quanto 
mais colorido é melhor para a saúde? É isso que 
o senhor quer dizer? 

 
O SR. ANTONIO WILSON FIOROT - Com 

certeza. Mas de onde veio o alimento? Não 
basta ser colorido. O colorido pode ser com 
problema. 

Como nós estamos perdendo aquela luta 
primal, de luta e fuga, que envolve o sistema 
nervoso autônomo, que é o que você vai, por 
que não despertar esse novo jeito de ser de 
buscar a origem do seu alimento? É isso que eu 
quero dizer. De tal forma que você pode ter 
uma comida colorida, mas se tiver com metais 
pesados incluídos, terá problema de saúde, 
insuficiência renal, que hoje são graves os 
problemas de saúde que vão repercutir na 
longevidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - O senhor entrou agora num assunto que 
eu achei interessante. O agrotóxico seria como 
um remédio para tratar uma doença, por 
exemplo. Existe uma dosagem exata a ser 
colocada nesse remédio. Você não pode 
ultrapassar a dosagem porque você pode se 
intoxicar. O agrotóxico tem que existir para 
evitar que algumas pragas penetrem nesse 
alimento. Se for dentro de uma dosagem, eu 
vejo que não tem problema nesse caso. 

O SR. ANTONIO WILSON FIOROT - Esse é 
um conceito. Estou falando, assim, de escola 
que defende o uso dele.  

Quando você fala a diferença de comida, 
alimento... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Isso. 

 
O SR. ANTONIO WILSON FIOROT - 

...remédio e droga, é dose.  
Uma pessoa pode tomar dez litros de 

água. Sem dúvida que ele vai superar e vai ter 
problema. Então, toda vez que você quer uma 
comida, olha a dose. Quer uma cachaça? A 
melhor cachaça do Brasil está ali, o Adão Célia é 
médico e está hoje produzindo. Mas é dose. 
Tomou muita cachaça, vai água abaixo. Então, 
tudo que se vai fazer, é dose. Prestar bem 
atenção às doses. Agora, dentro das doses tem 
que ter os conteúdos necessários.  

Por que hoje circulamos, vamos dizer, 
com muita depressão? É epidemia, doença 
mental. Se eu sei que ali tem um brócolis, tem 
um ácido fólico. Se ele é bem produzido, mas 
pode ter excesso de metais pesados - não pode 
ter -, ele pode provocar outros problemas de 
arritmia cardíaca - tem muita gente com isso -, 
degeneração cerebral. Com as doenças em 
avanço, basta que tenha tendência e 
suscetibilidade.  

Então, no cuidado com a alimentação, o 
conselho maior não é nem alimento só colorido, 
porque isso aí é dito em qualquer lugar, você 
abre a internet e está lá. Bote a sua inteligência 
primal junto a você e saia circulando como se 
você fosse uma guerreira ou um guerreiro, para 
buscar a fonte de origem para se alimentar, 
alimentar a família, e em sociedade, porque 
esse é um passo adiante, de acordo com a idade 
que está vindo, porque as pessoas estão ficando 
sem amor.  

Se lembrar que o amor está em volta de 
uma mesa... Quando você senta em uma mesa 
para comer, é o amor, é o afeto, é o carinho, é 
gostoso, é bom! Por que existe uma mesa 
redonda, uma quadrada, uma retangular, e 
quanto mais cheia, melhor? Por que você não 
pode encher a cara quando está bebendo, e vai 
devagarinho? E aí o vinho; e tomar não sei o 
quê, não sei o quê, para poder bater papo. É o 
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outro lado, é a busca primal do amor, é a busca 
da carência, é a busca da saudade. E se não a 
tem, é a solidão e a morte pela solidão, porque 
da solidão se vai para a hipertensão arterial, 
para a degeneração, e vai embora. Vai dar 
degeneração cerebral, com esse monte de 
doenças; Alzheimer, que é um acúmulo de 
proteínas... Mas tem tanta coisa acontecendo. 
Então, as doenças têm um motivo.  

O exercício físico! (Pausa) 
Olhe só que carinho daquela mãe, 

olhando para o céu - parece-me um entardecer! 
É buscar no tempo o entardecer. É buscar na via 
da vida o que o transforma. É aproveitar desde a 
manhã - acordar mais cedo, ver o nascer do sol. 
Por quê? Você tem os órgãos dos sentidos, você 
precisa ver. Ver o quê? As cores da vida e do 
mundo. Você precisa ouvir as melodias que 
existem no mundo. Não é ficar pensando. 
Pensar enlouquece. E quando você vir alguém 
maluco, vir que ele está pensando muito, diga 
para ele: pare de pensar. Então, parar de pensar 
como? Desenvolvendo seus órgãos de sentido. 
Ouça melodias, passe a ver coloridos, veja o 
nascer e o pôr do sol.  

Então, quis mostrar uma coisa que não 
tenho que mostrar muito aqui, porque isso 
necessita de uma conversa mais longa. Mas, no 
pouco tempo, você deve desenvolver o seu 
paladar, o seu olfato... Você tem olfato, mas à 
medida que envelhece, você perde o olfato, 
porque o circuito das células são cinquenta mil 
neuroconexões, as neurosinapses. A 
neurociência mostra claramente. Então, se você 
come bem, se você está se cuidando, atravessa, 
vai e absorve, vai para a barreira 
hematoencefálica, entra no cérebro e reconstrói 

aquilo. Então, os cuidados com as percepções. 
E depois? Você tem outros sentidos. O sexto 
sentido. O que é o sexto sentido, Doutor 
Hércules? É o cérebro direito - criativo, 
emotivo, bem trabalhado, que sente saudades 
e amor - que quer fazer com o cérebro 
organizado - que organiza, que é o cérebro 
esquerdo - uma integração da sabedoria. É o 
olho da sabedoria dando rumo a um mundo 
novo. 

Como eu estou dentro da Assembleia, 
vou saltar. 

Mostre a última imagem, por favor! A 
última imagem. (Pausa) 

Não, a outra, a última. Essa daí é só 
alegria, e não tenho mais tempo. (Pausa) 

Olha aí o que tem que fazer em uma 
Casa de Leis! Olho, com tristeza, quando ando 
em uma calçada e vejo que tem um idoso 
atravessando a rua, e o sinal vai abrir, e ele não 
conseguiu atravessar a avenida porque o sinal já 
abriu. Eu já vi atropelamento. (Pausa) 

Passe outra imagem, que quero mostrar. 
Estou dentro da Casa de Leis, de um povo 
bonito como o do Espírito Santo, de deputados 
que o povo escolheu. (pausa) 

Não tem outra imagem, não? Eu ia 
mostrar uma cadeira de rodas. (Pausa)  

Qual é a cidade que está preparada para 
uma pessoa empurrando a cadeira de rodas ou 
sozinha? São essas coisas que temos que 
preparar para o nosso futuro. Não é só cuidar da 
comida, do exercício, mas da respiração, porque 
respirar um oxigênio que perdeu um elétron, 
quando ele passa pelo coração, ele fere o 
coração, inflama-o. Então, até o oxigênio pode 
ser prejudicial, como oxidativo.  

Estar lá nas montanhas... Está tão perto 
de nós. O oxigênio melhor do planeta, Doutor 
Hércules, está a oitenta, setenta, sessenta 
quilômetros da gente! Temos as águas de 
potabilidade e minerabilidade mais importantes 
deste planeta, com o terceiro melhor clima do 
planeta. Então, vivemos no lugar. 

A urbanização tem que nos levar a 
pensar, já que estamos na Casa de Leis, e a 
construir uma imagem dessa. Quem estiver 
triste, vá para a beira-mar e pule como essas 
pessoas, e estará disparando o hormônio do 
amor. Mas ele, para ser construído, precisa de 
cuidados alimentares, exercício físico, 
meditação, respirar melhor e aprender a 
enfrentar. Volte a ser primitivo para enfrentar 
seus problemas ao invés de entrar no circuito do 
estresse, que não vou comentar aqui, que é um 

circuito hormonal destrutivo, que envelhece e 
traz mil problemas. Volta a ter harmonia com 
sua família, com sua sociedade; elimina 
problema; para de tocar só em assunto ruim; 
dá um tempo à sua vida, de ser uma pessoa 
realizada dentro do seu caminho.  

Falar em qualidade de vida e longevidade 
é chegar aos cem anos podendo pensar com os 
pensamentos e dizer como meu avó disse para 
mim, aos noventa e sete anos: Meu neto, você 
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acabou de ter um filho. Meu filho é médico e 
meu colega.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Que legal! Lindo!  
 
O SR. ANTONIO WILSON FIOROT - Ele 

passou dos cem anos.   
Então, penso que temos um futuro pela 

frente, e cuidar da qualidade de vida e 
longevidade é cuidar do nosso futuro, do seu 
futuro, Torino, e de todos nós.  

Quero agradecer, mais uma vez. 
Obrigado pelo convite. Terei o prazer de estar 
presente se houver outras oportunidades.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Muito obrigado pela presença. O doutor 
Fiorot também é jogador de futevôlei. Se vocês 
não sabem, todo final de semana ele joga 
futevôlei na Praia de Camburi.   

 
O SR. ANTONIO WILSON FIOROT - Ainda.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Ainda. Enquanto Deus lhe der vida.  
 
O SR. ANTONIO WILSON FIOROT - 

Enquanto me der vida.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Está certo. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) -  

Presidente!  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Doutor Hércules, pode falar.  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) -  

Presidente, quero insistir na prorrogação da 
sessão, e me dirigir ao meu amigo, meu colega 
Fiorot. Fiorot é um cientista, para quem não 
sabe, um pesquisador, e já descobriu várias 
formas de combate à dengue, à larva de 
dengue. E a gente tem muito respeito pelo 
Fiorot. 

 Ele se dirigiu muito à minha pessoa, 
então gostaria de dizer da importância, 
naturalmente, de se conduzir na vida com 
bastante equilíbrio. E, para isso, a primeira vez 

que o ex-governador Paulo Hartung veio prestar 
contas aqui, fiz um pedido para ele. 

Eu já tinha feito essa lei em Vila Velha.  E 
Vitória também já tinha essa lei - não sei se foi a 
Luzia, quando vereadora... - dando seis meses 
de licença-maternidade. É o mínimo que a 
criança tem que ter para ficar no peito da mãe. 
Porque o leite materno não é só alimentação, é 
anticorpos também, além do afago. E a mãe que 
não amamenta, quando ela bota a criança no 
seu colo e sussurra no ouvido da criança, a 
criança vai ter uma paz muito melhor.  

Então, Paulo Hartung, naquela ocasião, 
falou: Olha, vou mandar fazer um levantamento, 
depois eu te falo. Ele fez a lei, mas fez ainda um 
pouco capenga. Por quê? Ele deu só para as 
mulheres do Estado, efetivas. Muito bem! No 
dia que ele foi sancionar essa lei, ele me 
chamou no Palácio, veio o presidente da 
Sociedade Brasileira de Pediatria, a presidente 
daqui do Estado, de Pediatria, as três deputadas 
mulheres: Aparecida Denadai, Janete e Luzia. E 
ele sancionou essa lei no Palácio Anchieta. No 
segundo mandato dele, eu pedi novamente. E, 
no último mandato, ele fez, ou seja, estendeu 
essa licença para toda funcionária pública, 
qualquer que seja a nomenclatura dela: DT, 
enfim, comissionada ou não, efetiva.  

Então, essa lei do Estado hoje já perdura 
e tem que ser no Brasil inteiro. Tem que ser. E 
quem tem que pagar não é o patrão, não. Quem 
tem que pagar é a Previdência Social. Então, é 
uma forma também de você começar a criar um 
ser humano melhor.  

E quem está nascendo hoje, Torino, 
poderá viver cento e cinquenta anos. Vai 
depender da condução da sua vida. Por quê? 
Tem doença que você pode evitar. Diabete, por 
exemplo, você pode evitar, a não ser a tipo 1, 
que você nasce com ela. Mas a tipo 2 você pode 
evitar. Hipertensão você pode evitar. Então, 
tudo isso vai depender do esclarecimento da 
população, e é preciso que o Governo invista 
mais em atenção primária e em educação. 
Porque povo educado não fica doente. O 
Canadá já mostrou isso há muitos anos, quando 
começou a primeira reunião do Programa de 
Saúde da Família, ainda na União Soviética. A 
segunda foi no Canadá. O Canadá, depois de 
vinte anos da implantação do Programa de 
Saúde da Família, começou a diminuir a 
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ocupação de leitos hospitalares.  Nós vemos, 
todo dia, que precisamos de vagas, de 
transferências. Se não tem, constrói hospital. 
Quando inaugura, já inaugurou pequeno. Por 
quê? Porque o povo não sabe se conduzir ainda 
com relação à vacinação. Nós estamos vendo a 
seleção brasileira, que agora passou uma 
vergonha, porque um jogador nosso daqui 
estava com caxumba, uma doença medieval. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Richarlison. Foi o Richarlison. 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Nós 
estamos ainda com um atraso desse tipo. O 
Governo que tem essa obrigação: Governo 
Federal, Governo Estadual e Governo Municipal. 
Tem que oferecer condições de educação e 
saúde para a população. 
 Parabéns ao nosso querido Fiorot, que já 
conheço de longas datas. Já foi  
à Comissão de Saúde várias vezes para mostrar 
a descoberta que ele fez. Parabéns por dar essa 
aula para nós e para o povo do Espírito Santo. 
Mesmo que tenha pouco deputado aqui, você 
está sendo visto quase que pelo estado inteiro, 
ao vivo. Muito obrigado. Parabéns, Fiorot. 
 

 O SR. ANTONIO WILSON FIOROT - 
Obrigado, Doutor Hércules. Obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado ao senhor. Agora vou passar 
para o requerente, deputado Gandini. Gandini, 
pode ficar à vontade. Pode presidir esta sessão. 
 
 O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - 
Obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Vai ser prorrogado até o final... 
 
 O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Pelo 
tempo necessário, para a gente finalizar as falas. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok. O da Iriny também está aí já? Não, 
não é? (Pausa) 
 Já coloquei em votação, não é? 
 Em votação. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão; os contrários se manifestem. 

 Aprovada. 
 Fica prorrogada até o último orador na 
fase da Tribuna Livre. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Então, vou conceder a palavra ao 
senhor Marcelino Moraes, representante da 
Igreja Universal do Reino de Deus, para falar 
sobre a questão das forças policiais. Tivemos um 
evento recentemente para o qual foram 
convidadas diversas autoridades do Estado. 
Infelizmente, não pude estar presente, mas 
tivemos um representante lá e hoje nós vamos 
ouvir um pouquinho deste trabalho que é feito 
pela Igreja Universal. 
 Obrigado, Marcelino. 

 
 O SR. MARCELINO MORAES - Boa tarde 
a todos. Boa tarde, deputado Gandini e todos os 
deputados presentes. Quero agradecer aqui, já 
de antemão, pelo convite, pela oportunidade 
concedida, nesta tarde, pela Casa, Assembleia 
Legislativa. 
 Quero me apresentar a todos. Eu sou o 
pastor Marcelino Moraes, pastor da Igreja 
Universal do Reino de Deus. Estamos aqui, 
deputados e todos os presentes, representando 
a Igreja Universal e a UFP.  
 O que é a UFP, senhores e senhoras? A 
UFP é o programa Universal nas Forças Policiais. 
A Igreja Universal do Reino de Deus tem como 
objetivo, senhores e senhoras, cuidar das 
pessoas e levar a elas o conhecimento do 
Evangelho. Com o grupo UFP não é diferente. 
Somos um grupo voltado, especialmente e 
exclusivamente, para prestar assistência 
espiritual e social aos agentes das forças de 
segurança e aos órgãos públicos em geral, 
inclusive à Assembleia Legislativa e ao 
Ministério Público. 
 Senhores e senhoras, sabemos da 
necessidade desse trabalho. No dia a dia em que 
nós percorremos todas as unidades policiais, 
todos os batalhões, todos os DPJs, DPMs, 
companhias policiais, nós temos nos deparado 
com muitos problemas, deputado Gandini. 
Inclusive, um deles, vou pontuar aqui, no mês 
de setembro, que é a prevenção contra o 
suicídio. Vem crescendo muito esse índice de 
suicídio no meio da corporação, no meio dos 
policiais, dizendo assim. E nós temos aí levado a 
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eles uma mensagem de vida porque o combate 
ao suicídio é a vida. A vida! Nós temos levado 
essa palavra, a palavra de Deus que traz vida a 
todos eles, uma esperança, porque sabemos 
que esse problema chamado suicídio tem 
atingido muitos.  

Tivemos várias baixas este ano, 
infelizmente policiais que tiraram a vida. O 
suicídio vem por uma perda de algo, né? 
Quando o policial perde algo, então, essa 
fraqueza o leva a cometer o suicídio. Então é um 
dos casos que a gente combate. Vem o combate 
nessas palestras que nós temos levado a todos 
os batalhões, palestras contra o suicídio, 
depressão, palestras que falam sobre família 
que é, inclusive, uma dádiva de Deus, a família, 
que, infelizmente, hoje, está aí no meio da 
sociedade, não vamos falar como um todo, mas 
uma instituição falida. Mas nós temos levado 
essa palestra falando sobre família e nós temos 
aí ajudado muito. E a Igreja Universal vem 
levando essa palavra a todos os policiais.  

E esse trabalho não é só feito aqui, 
senhoras e senhores, no Espírito Santo. A UFP 
está em todo o Brasil. A UFP está em todo o 
Brasil, nas Forças Armadas, nos serviços 
públicos, estamos também nas forças públicas, 
policiais, enfim, a Igreja Universal está aí não só 
levando a palavra de Deus, mas também 
levando o lado social. Temos levado café da 
manhã, temos levado a eles uma assistência 
também social como cestas básicas, temos 
ajudado muitos. Os senhores, melhor que a 
gente, sabem como está: o salário tem sido 
defasado, infelizmente, dos nossos policiais. E 
nós temos levado essa ajuda quando chega ao 
nosso conhecimento, temos ajudado muitos 
com a cesta básica. Não querendo menosprezar 
nenhum policial, mas nós temos prestado essa 
assistência, levado essa assistência a eles.  

E a Igreja Universal, em todo o Brasil, 
não só vem desenvolvendo esse trabalho, 
deputados, junto aos policiais, mas temos vários 
projetos da Igreja Universal. Nós temos a FJU, 
que é um trabalho feito com a Força Jovem. 
Tiramos jovens das drogas. Temos um trabalho 
também da UNP, que é um trabalho Universal 
nos Presídios. Levamos a palavra também 
àqueles que estão lá presos nos presídios, 
esquecidos muitas das vezes pela sociedade, até 
desprezados, levando essa palavra a eles 

também. Temos um trabalho chamado Raabe, o 
grupo Raabe, que trabalha também em prol das 
mulheres que estão aí sofrendo agressões. São 
esposas de pastores que levam essa assistência 
a todas elas. E temos o conhecimento, 
deputado, que aqui na Assembleia Legislativa 
temos também policiais, trabalham aqui na 
segurança do plenário, trabalham na segurança 
desta Casa, e nós colocamos à disposição dos 
senhores deputados para também estarmos 
aqui fazendo este trabalho, trazendo esta 
assistência espiritual a esta Casa.  

O trabalho da UFP não é trazer uma 
religião aos policiais, trazer uma religião a esta 
Casa, mas é trazer uma cobertura espiritual. 
Como nós colocamos isso? Não é uma religião, é 
trazer uma palavra, como está escrito no Salmo 
127: Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia 
a sentinela. Então, Deus é que nos guarda, Deus 
é que nos protege, Deus é que nos dá essa 
cobertura espiritual, essa proteção espiritual. E 
essa mesma dedicação, por diversas vezes, essa 
dedicação do trabalho da UFP, tem ajudado, nós 
temos visitado, fazemos visitas na casa dos 
policiais, familiares. Enfim, a assistência tem 
também chegado à família de todos.  
 E, falando nas forças policiais, no 
domingo, dia 25 de agosto, tivemos no nosso 
templo maior, aqui em Vitória, uma 
condecoração, uma homenagem de valorização 
a toda a força de segurança.  

Nesse domingo, dia 25, estiveram 
presentes vários deputados, inclusive, o senhor 
enviou representante lá representando o 
senhor. Esteve lá o deputado Hudson Leal; o 
representante também do Delegado Pazolini. 
Sabemos que os senhores têm outras agendas, 
outros compromissos, não puderam estar 
presentes, mas obrigado por terem enviado um 
representante. 

Tivemos representante do comandante 
do 38.º BI, o coronel Marcelo Alves; tivemos 
representante também da Polícia Militar, 
representando o nosso comandante da Polícia 
Militar, o coronel Moacir Barreto; tivemos 
representante da Polícia Civil também. 

Ali, nosso líder no estado do Espírito 
Santo, bispo Rafael Cavina, condecorou e 
também consagrou, abençoou todos os 
presentes. Tivemos a presença também da 
nossa vice-governadora Jacqueline Moraes e 
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demais autoridades. Se for citar o nome aqui vai 
tomar muito tempo. 

Então, deputado, a Igreja Universal se 
coloca à disposição desta Casa. O grupo UFP se 
coloca à disposição desta Casa para trazer essa 
assistência, não só a esta Casa, mas a toda a 
força de segurança do estado do Espírito Santo. 
Pode contar conosco. Conte com a UFP.  

Infelizmente, não pudemos trazer todos 
do grupo hoje aqui devido ao trabalho, mas 
alguns representantes estão aqui, temos aqui 
alguns voluntários. Alguns tiveram que se 
ausentar devido ao trabalho. Estavam aqui, mas 
tiveram que se ausentar. 

Desde já quero agradecer ao senhor essa 
oportunidade de estarmos aqui falando a todo o 
estado do Espírito Santo e dizer que a Igreja 
Universal está de portas abertas para atender 
todos, não só os policiais, mas todas as pessoas, 
todos os moradores, todo o povo capixaba. A 
Igreja Universal está de portas abertas. 

Quero aqui agradecer ao senhor, 
deputado, essa oportunidade e que Deus 
abençoe o senhor e toda esta Casa! Conte 
conosco. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Queria primeiro, pastor 
Marcelino, agradecer o momento em que você 
apresenta para a gente um pouquinho do que 
faz a Igreja Universal, um trabalho importante. 

Vivemos, recentemente - deputado 
Doutor Hércules acompanhou aqui como 
deputado - aquela crise em relação aos policiais 
militares no estado do Espírito Santo. A gente 
sabe que boa parte ainda está afastada por 
problemas psicológicos e a gente sabe o quanto 
foi um momento difícil para o estado do Espírito 
Santo. 

Quando o pastor levou esse trabalho ao 
nosso conhecimento, fiz questão de destacar, 
porque são iniciativas como essa. Às vezes a 
gente fica esperando o Governo contratar 
pessoas para fazer tratamento e, enquanto isso, 
tem instituições que se preocupam com as 
pessoas, independente de credo, de religião. A 
gente não veio aqui pregar que essa tem que ser 
a religião. Pelo contrário, a gente tem noção e 
consciência da liberdade em relação à religião 
de todos. 

Mas a gente precisa dar parabéns e levar 
à visibilidade trabalhos que, de fato, honram o 

povo capixaba. Então, eu queria te parabenizar. 
Peço que leve a toda a direção da Igreja 
Universal, um importante trabalho, que a gente 
reconhece isso. Acho que este momento desta 
Casa é para isso, para falar que a gente 
reconhece a importância dessas ações 
voluntárias da Igreja Universal, outras igrejas 
também fazem. 

Então, quando a gente convidou, foi por 
isso, porque a gente queria dar destaque 
especial e parabenizá-los. Sabemos da 
importância. Nossos policiais precisam, não só 
nossos policiais, mas, especialmente por terem 
passado, em 2017, por um processo tão 
complexo que envolveu as famílias, todas as 
famílias dos policiais. 

Então, assim, parabéns. Essa é a palavra 
que quero dizer. 
 

 O SR. MARCELINO MORAES - Só para 
concluir, deputado. Só a título de testemunho, 
uma certa vez nós tivemos, através desse 
trabalho, um policial veio para o seu dia de 
trabalho decidido a abandonar a família. Estava 
decidido a largar, abandonar o seu lar devido a 
N problemas. E em uma dessas palestras, em 
um desses momentos de reflexões que nós 
levamos a eles, ele ouviu a palavra, recebeu a 
oração e depois procurou o seu comandante e 
disse assim: Eu estava decidido a abandonar a 
minha família. Está cá no carro toda a minha 
roupa; vim, peguei toda a minha roupa, decidido 
a largar a minha família. Mas, depois da oração 
que eu recebi, da palavra que eu recebi aqui, 
hoje eu estou decidido a voltar pro meu lar e 
lutar pelo meu casamento, pela minha família.  

Isso que nos dá força, isso que nos dá 
prazer de fazer esse trabalho. Sabemos da 
dificuldade, mas sabemos que onde há mais 
dificuldade, ela vem sabendo que o resultado 
será maior. E temos, pela misericórdia de Deus, 
ido e levado essa palavra e temos visto 
resultados. Resultados têm acontecido e vão 
acontecer muito mais, muito mais. Porque a fé, 
ela remove montanhas. A fé, ela traz a 
existência aquilo que não existe. A fé é que faz o 
impossível tornar possível.  

De repente, há pessoas agora, 
aproveitando a oportunidade, deputado, 
enfrentando situações e até policiais agora que 
estão nos ouvindo, que está pensando que para 
ele acabou. Acabou. Eu estava vindo de 
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Cariacica, só para o senhor entender, estava 
vindo de Cariacica de carro, passando pela 
Segunda Ponte, e eu vi uma senhora indo, 
passando, subindo a ponte, agora de manhã. E 
eu vi, eu estava com mais duas pessoas, a gente 
viu que ela estava subindo para ir, porque ali 
não é lugar para a pessoa passar, suicidar. Com 
certeza, ela estava subindo a ponte chorando. Aí 
nós passamos, como não podia parar, tem o 
trânsito. Paramos mais à frente, avisamos uma 
viatura da polícia para poder ir lá ver o que 
estava acontecendo com ela.  

Quer dizer, é esse problema que a gente 
enfrenta aí, que a gente tem visto aí. Pessoas 
estão desesperadas. E sabemos que tudo 
deságua em cima de onde? Da segurança. Toda 
a sociedade, tudo deságua. E eles precisam 
dessa assistência. E nós temos levado essa 
assistência a todos eles.  

Quero aqui agradecer ao senhor por essa 
oportunidade mais uma vez; agradecer ao nosso 
líder, o bispo Rafael Cavina, que tem nos 
apoiado também nesse trabalho; todos os 
pastores da igreja Universal. Muito obrigado, 
deputado. Deus abençoe. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Obrigado, pastor Marcelino. 

Vou convidar o deputado Doutor 
Hércules para dar continuidade aqui a nossa 
sessão. (Pausa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Obrigado, deputado Gandini. Nós 
estamos na tribuna com nosso colega médico, 
Adão Celia, diretor da associação dos 
fornecedores de fabricantes de cachaça do 
Espírito Santo. Ele veio falar sobre a realização 
de um congresso no Centro de Convenções de 
Vitória, dias 05 e 06 agora, deste mês de 
setembro. 
 Com a palavra, então, doutor Adão Célia. 
 

O SR. ADÃO CÉLIA - Obrigado, deputado 
Hércules! 

Boa tarde a todos! Queria agradecer à 
Casa pela oportunidade de estar aqui falando 
sobre esse grande evento que vai acontecer no 
Espírito Santo esta semana, 05 e 06 de 
setembro, que é quinta e sexta, no Centro de 
Convenções de Vitória, das 13 às 23h. 

Normalmente os eventos da cachaça no 
Brasil acontecem ou em Minas ou em São Paulo. 

Pela primeira vez, o Espírito Santo está sediando 
um evento nacional que conta com a presença 
de mais de trezentos rótulos do Brasil todo aqui. 

Esse evento acontece junto com um 
congresso brasileiro, onde se debaterá vários 

temas ligados ao destilado nacional, à cachaça, 
principalmente visando à questão da cachaça 
enquanto um patrimônio nacional e cultural 
do povo brasileiro. 

A cachaça é o único destilado que o 
Brasil tem. Assim como a Escócia tem seu 
uísque, o México a tequila, a vodca os russos, 
o Brasil tem a cachaça, infelizmente ainda 
muito mal compreendida, apesar de ser a 
bebida mais consumida no país e a terceira 
mais consumida no mundo! 

A cachaça ainda é muito mal vista, 
porque, de um modo geral, a tudo que acontece 
em relação ao álcool ou alcoolismo, se atribui à 
cachaça. Se tiver até mesmo uma pessoa na rua 
caída, tomada por droga, craque, não é um 
craqueiro, é um cachaceiro. Quer dizer, isso é 
muito mal para a cachaça, infelizmente, e é por 
isso que tem esse congresso. O congresso 
brasileiro está exatamente para debater isso e 
para o povo entender o destilado fantástico que 
o Brasil tem e ainda muito mal conhecido e 
compreendido.  

Para se ter uma ideia, a cachaça emprega 
no Brasil seiscentas mil pessoas de emprego 
direto e fatura mais de quatorze bilhões de reais 

no Brasil. No Espírito Santo, o último censo do 
IBGE apontou que o Espírito Santo é o terceiro 
estado produtor de cachaça. Só está atrás de 
Minas e São Paulo. 

O que está acontecendo com a cachaça 
no Brasil é uma grande revolução, 
principalmente a melhoria da sua qualidade, 
investimentos em tecnologia, em pesquisa. Hoje 
nós temos vários centros no Brasil pesquisando 
cachaça. Nós temos a Universidade de Lavras, a 
Universidade de Ouro Preto, a USP, a 
Universidade de Minas Gerais e também o 
Espírito Santo, a Ufes, que, agora, inaugurou, 
recentemente, um laboratório muito bem 
equipado, inclusive com cromatografia gasosa, 
Hércules, que faz toda a análise molecular, 
físico-sensorial da bebida aqui no estado. 

Então, nós estamos avançando muito no 
Brasil e a gente tem feito, as grandes marcas no 
Brasil têm trabalhado muito a questão do 
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consumo responsável, entender que cachaça, 
como qualquer outra bebida, tem que ser 
consumida com muita parcimônia, tem que ser 
consumida para gerar momentos felizes na vida. 
Ela tem que ser degustada! 

A cachaça é como qualquer outro 
destilado. Ela tem um teor alcoólico que varia 
de trinta e oito a quarenta e oito por cento. A 
mesma coisa dos uísques, a mesma coisa da 
vodca, a mesma coisa do rum, a mesma coisa da 
tequila. Ela não é absolutamente nada diferente 
desses destilados, com uma grande vantagem, a 
cachaça é produzida de uma matéria-prima 
única, pura, simples: cana de açúcar! Ela não 
tem nenhum contaminante, não tem nenhum 
congênere, não tem nenhuma mistura adicional, 
a não ser a nossa famosa e histórica cana de 
açúcar, que acompanha o Brasil desde o 
descobrimento deste país. 

Há registros da produção da cachaça 
desde 1523. Quer dizer, a cachaça é o destilado 
mais antigo das Américas. Há mais de 
quatrocentos anos que se produz cachaça aqui 
no Brasil, e ela está em todos os momentos da 
história deste país, do Brasil, a cachaça esteve 
presente.  

Ela ainda é a bebida que está em todas 
as manifestações culturais e populares 
espalhadas por todo este Brasil. Em todo o país, 
quando tem uma festa, seja local, de 
comunidade, comunitária, regional, São João, o 
que seja, e os festivais espalhados por este 
Brasil todo, que envolvem milhões de 
brasileiros, a bebida típica e presente é a 
cachaça.  

E como eu disse, ela tem melhorado 
muito. Em função dessa melhora é que está 
acontecendo esse megaevento aqui no Brasil, 
em função dos investimentos, em função de 
novos empreendedores que têm entrado nesse 
mercado, empresários que têm investido muito 
em tecnologia, tem melhorado muito a 
qualidade desse destilado, que hoje não deve 
nada a nenhum dos melhores destilados do 
mundo.  

E a cachaça já é exportada para mais de 
sessenta países pelo mundo afora. Então, já nos 
fazemos representar em quase todos os países, 
principalmente Europa, Estados Unidos e uma 
parte da Ásia, hoje, já importa, a cachaça já se 
encontra presente.  

A caipirinha é um patrimônio nacional 
também brasileiro, conhecida no mundo todo. 
Não tem um gringo que venha aqui e não queira 
provar a caipirinha ou que não use a caipirinha 
em referência nacional em todos os países, 
principalmente na Europa e Estados Unidos. 

Isso tudo faz com que a visão da cachaça 
e do destilado brasileiro, esse destilado típico, e 
é só nosso, nós não temos outro. O destilado 
brasileiro é a cachaça, e a gente está fazendo, 
agora, no Centro de Convenções de Vitória, dias 
5 e 6. E a gente está aqui para convidar toda a 
sociedade capixaba, as pessoas que gostam de 
apreciar e degustar, com limite, como a gente 
diz sempre. Deputado Hércules é médico 
também, até hoje exerce a medicina além da 
política, uma das pessoas mais respeitadas 
tanto na medicina como na política neste 
estado, sabe o que a gente está falando. Quer 
dizer, ninguém é proibido de beber, mas beber 
com qualidade, não é Hércules?  A gente fala 
que é beber com muita inteligência. 

O Espírito Santo, para vocês terem uma 
ideia, tem cento e setenta produtores de 
cachaça. Setenta e quatro são legalizados. O que 
é legalizado? Tem registro no Mapa. Ainda tem 
uns cem que ainda trabalham de forma 
clandestina. Mas isso tem melhorado muito com 
as ações principalmente do Ministério da 
Agricultura aqui no estado, e da Seag, Secretaria 
de Agricultura. Têm melhorado bastante as 
plantas e a legalização dessa produção aqui no 
estado. Então a gente pode dizer que o Espírito 
Santo hoje é uma referência em termos de 
produtos legalizados da cachaça. 

Para vocês terem uma ideia do que isso 
representa, cinquenta por cento praticamente 
dos alambiques do Espírito Santo são 
registrados, vendem cachaça legal, emitem nota 
fiscal, recolhem seus impostos. A maioria 
administrada e governada por famílias. São 
familiares, pais, mães e filhos que estão no 
campo, no interior. Segura essas famílias no 
interior. Gira em torno da produção de cachaça 
no Espírito Santo três mil pessoas de empregos, 
três mil trabalham com cachaça aqui no estado.  

Então, nós temos quase cinquenta por 
cento das nossas plantas legalizadas. Para vocês 
terem uma referência do que isso representa, 
Minas tem quase nove mil alambiques e apenas 
quatrocentos são legalizados. Para você ver 
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como esse trabalho foi bem feito no estado, e, 
para isso, a gente conta com uma associação, 
como foi dito, a Aprocana, que é a associação 
que organiza todo esse setor.  

E a gente pode dizer para vocês que o 
Espírito Santo hoje é referência em produção de 
cachaça de qualidade no Brasil. Nós somos 
referências. Temos excelentes cachaças. 

Eu produzo uma cachaça também. Sou 
produtor de cachaça, cachaça Princesa Isabel, e 
tem excelentes produtores de cachaça neste 
estado. Isso coloca o Espírito Santo numa 
vanguarda, quando se fala em cachaça de 
qualidade no Brasil. Isso é bom para o Estado. 

Assim como a gente tem produzido um 
excelente cacau, um excelente café de 
qualidade, chocolates artesanais, cerveja 
artesanal - que tem crescido muito aqui no 
estado -, na cachaça de alambique também não 
tem sido diferente. O Espírito Santo cada vez 
vira referência como estado de produção de 
produtos de alta qualidade. 

Bom, então era isso. Eu queria agradecer 
muito a oportunidade de esta Casa ter dado 
este espaço pra gente fazer esse convite. Quinta 
e sexta-feira, 5 e 6, no Centro de Convenções de 
Vitória, estamos recebendo o Brasil todo aqui. 
Tem cachaça da Paraíba, do Rio Grande do Sul, 
mais de trezentas cachaças presentes. O Brasil 
todo está vindo para Vitória. Vitória hoje está 
uma cidade linda. Todo mundo se orgulha, eu 
tenho um orgulho imenso dessa cidade. Tem 
hoje uma rede hoteleira maravilhosa; nós temos 
hoje um aeroporto também fantástico para 
receber turistas. E este final de semana, Vitória 
será tomada pelos apreciadores, degustadores 
pesquisadores e pessoas que apreciam o seu 
destilado nacional.   

E, por último, eu tenho que deixar 
registrado aqui o meu apreço e agradecimento 
ao Deputado Hércules da Silveira. Hércules, 
além de colega, amigo tem sido um batalhador 
não só para cachaça artesanal, a cachaça de 
qualidade e também para a cerveja artesanal 
aqui no estado. Em 2017, liderou aqui o 
movimento, quando era o então governador 
Paulo Hartung, para reduzir o ICMS do setor e 
conseguiu. Tivemos, óbvio, o apoio aqui do 
presidente da Casa, deputado Erick Musso, e de 
todos os pares aqui da casa, Hércules, que 
aprovaram a lei. Foi reduzida de vinte e sete por 

cento para catorze por cento. Agora, a partir de 
janeiro, voltou a dezenove por cento, mas foi 
um avanço imenso em relação ao que era.  

A cachaça, que não está no Simples, 
chega a pagar oitenta e dois por cento de 
imposto no Brasil. O produto mais tributado que 
tem no Brasil é a cachaça, mais tributada do que 
o cigarro, para vocês terem uma ideia, e aqui no 
Espírito Santo conseguimos uma redução do 
ICMS, que deu uma grande ajuda, que 
propiciou, e aqui estou dando retorno, 
deputado Hércules, depois daquele movimento 
seu, a melhoria das plantas de alambique no 
estado todo, porque deu oxigênio, deu oxigênio 
para os investidores e para os produtores. Todo 
mundo passou a comprar equipamentos novos, 
investir nas suas plantas e o Espírito Santo deu 
um salto imenso depois daquele seu 
movimento, óbvio com o apoio de toda a Casa e 
do presidente Erick Musso, com aquela redução 
dos impostos.  

De fato que eu não tenho como não te 
agradecer, mais uma vez, por esse empenho, 
esse trabalho. Conto com a sua presença, com a 
presença de todos os deputados, com os 
funcionários da Casa. Quinta-feira, na abertura, 
às quinze horas, no Centro de Convenções, do 
Salão de Negócios. O salão vai ser em forma de 
um grande festival, lá vai ter um palco cultural 
que vão se revezar as bandas de rock, de 
chorinho, de samba. E nós vamos encerrar 
também com a escola de samba da MUG, na 
quinta-feira e, a Andaraí, na sexta. Então, 
degustação, gastronomia, cultura e música no 
Centro de Convenções de Vitória, acontecendo, 
junto, obviamente, com o Congresso Brasileiro 
de Cachaça. 

Gente, muito obrigado a todos, mais 
uma vez, a Hércules de coração tá! Um abraço e 
agradecimento a esta Casa. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) -  Eu peço que continue mais alguns 
minutos na tribuna. 

Primeiro, a gente quer esclarecer a você 
que está em casa, que a gente não está fazendo 
aqui apologia de alcoolismo, absolutamente. 
Existem realmente as pessoas que gostam de 
beber. Que bebam com responsabilidade e com 
inteligência, conforme você falou. Agora, com 
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relação à cachaça existe um preconceito muito 
grande. Para o uísque não tem preconceito, 
para a tequila não tem preconceito, enfim, 
outros tipos de bebida destilada, mas a cachaça 
que emprega mais e que paga mais impostos 
aqui no Brasil, muita gente tem muito 
preconceito com relação a isso. Você disse três 
mil empregos aqui no Espírito Santo, no Brasil 
inteiro seiscentos mil empregos com catorze 
bilhões de movimento financeiro. Catorze 
bilhões é quase um orçamento do Espírito Santo 
- o Espírito Santo tem quinze bilhões de 
orçamento por ano podendo chegar a dezesseis 
bilhões.  

Mas, na verdade, é isso que movimenta. 
Então nós não podemos esconder, nós temos 
que mostrar isso bastante claro. É preciso que 
haja incentivo para o fabricante para poder 
comprar mais máquina para dar mais emprego. 
A gente respeita aquele que não bebe, mas, na 
verdade, não podemos tapar o sol com a 
peneira. Isso existe e nós temos que incentivar. 
Não o cara que bebe com irresponsabilidade. 
Principalmente beber e dirigir, que eu bato 
sempre nesta questão aqui. E isso, realmente, 
não é uma coisa boa, é uma coisa muito ruim. 
Mas que na verdade, é preciso que o Governo 
dê mais atenção a este setor, é preciso.  

Nós já estamos conversando também 
com o Governo do Estado, com o governador 
Renato Casagrande, no sentido de fazer novas 
incursões com relação a não ser prejudicado o 
fabricante do Espírito Santo pelo fabricante do 
Brasil, porque a cachaça dele chega aqui mais 
barata do que a nossa. E a nossa é muito 
melhor. A sua mesmo, que você falou, a 
Princesa, já foi premiada onde, Adão? Fala aí. 

 
O SR. ADÃO CÉLIA - Já premiada em 

concurso de Bruxelas, na Bélgica; em Londres, e 
na Cúpula Nacional da Cachaça, que ranqueia as 
cachaças do Brasil, quer dizer, ficou em primeiro 
lugar a minha cachaça, na categoria branca, na 
Expocachaça. E ontem, eu tive o privilégio de 
receber, no concurso de Berlim. Também fui 
premiado lá, com dois rótulos. 

Isso que o deputado Hércules falou é 
muito interessante. Eu acho, quem está nos 
ouvindo e nos vendo, que é muito interessante, 
porque o preconceito que estabeleceu sobre a 
cachaça tem várias razões. Uma delas é que 

antigamente se produzia muito, um produto 
ainda muito inferior mesmo. Mas a cachaça 
passou por uma revolução imensa na sua 
qualificação, na sua forma de produzir. Então, 
melhorou muito o produto, está certo? E hoje 
não deve em nada absolutamente a uísque, 
vodca, rum, muito pelo contrário.  

Segundo, tem que entender que o seu 
teor alcoólico é o mesmo de todos os destilados. 
Todos iguais. Não tem diferença nenhuma. E 
tem ainda, infelizmente, fatores e elementos 
históricos lá de trás, da formação da sociedade 
brasileira, que contribui para este preconceito.  

A cachaça está muito ligada ao Brasil 
Colônia, ao Brasil Colonial. A forma, o modelo 
de formação da sociedade brasileira, a 
sociedade escravagista, a cachaça cresceu muito 
nesse meio. Então se liga muito ainda a cachaça 
à pobreza, à negritude, à escravidão e a uma 
série de coisas que tem mudado 
completamente. Muito pelo contrário, hoje a 
sociedade tem abraçado. Esses conceitos são 
coisas do passado, é coisa do Brasil colonial. 
Volto a dizer, nós somos hoje o destilado 
reconhecido já pelos Estados Unidos, México e, 
agora, com esse acordo Mercosul/União 
Europeia, também para ser reconhecida a 
cachaça como destilado nacional, assim como o 
é a tequila no México.  

Então, a tequila; o uísque, da Escócia, a 
cachaça para ser reconhecida, é uma luta que 
está sendo feita para a Europa toda reconhecer 
a cachaça como destilado brasileiro. 

E toda essa carga histórica que traz, isso 
é coisa do passado. Porque o produto melhorou 
muito, consumido por todas as classes sociais. O 
trabalhador brasileiro consome cachaça, tem 
que entender isso. É a bebida de branco, pobre, 
preto, de todos os matizes e é um produto que 
corresponde a setenta por cento do consumo 
no Brasil, de bebida.  

Quer dizer, é muito grande a bebida de 
cachaça no Brasil. Resta à sociedade de vez 
assumir o seu destilado como destilado seu, que 
até então tem tido uma resistência. Eu concordo 
com o Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito obrigado, Adão Célia.  
Então, mais uma vez eu convido você 

que está nos vendo para, quinta-feira próxima, 
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às quinze horas, no Centro de Convenções de 
Vitória, a abertura desse grande evento 
nacional. 

Obrigado, Adão Célia.  
Mais uma vez nós queremos lembrar 

esse concurso. E a sua cachaça Princesa, ganhou 
em vários países e tem levado o nome do 
Espírito Santo mundo afora. 

Então, é preciso que o Governo também 
possa dar mais incentivo e não penalizar tanto 
essa área, especialmente, a concorrência desleal 
de  cachaça totalmente desclassificada, sem 
qualificação nenhuma, venha competir com a 
nossa aqui, que é de uma qualidade muito 
superior.  

Muito obrigado, Adão. 
 

O SR. ADÃO CÉLIA - Obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Quero aproveitar para convidar todos: 
dia 8 agora, às 15h30min, teremos na Academia 
de Letras de Vila Velha, sob o patrocínio do 
Instituto Histórico e Geográfico, de Vila Velha, o 
lançamento do livro As Aventuras de Lao. 

Quem me deu esse convite foi nosso 
querido cinegrafista, o Alexandre Galveas.  

 
(É exibida a imagem) 
 

 Dia 8, às 15h30min, na Academia de 
Letras de Vila Velha. O livro será lançado por 
Beatriz Warchalowski. O nome é difícil, mas o 
livro é muito bom. Estaremos lá com certeza.  

Estamos chegando ao final da nossa 
sessão. 
 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores deputados e as senhoras 
deputadas para a próxima, que será ordinária, 
amanhã, às 15h, para qual designo: 
 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  
 

 ORDEM DO DIA:  
A mesma pauta da presente sessão, 

exceto as matérias votadas na sessão de hoje. 
 

Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 

é a seguinte: discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.o 489/2019, discussão 
única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar 
n.º 25/2019; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Resolução n.º 47/2019, 
Discussão se houver recurso, na 
forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º, 
do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 456/2019; 
discussão especial, em 2.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
97/2019 e 134/2019)  

 
 *De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, não registrou presença o senhor 
deputado Coronel Alexandre Quintino. 
 

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

 
DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO À 
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E DE POLÍTICA 
SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 02 DE 
SETEMBRO DE 2019. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Boa tarde a 
todos e todas, servidores desta Casa, nobres 
deputados, deputado Vandinho Leite, deputado 
Luciano Machado, estagiários, público que nos 
assiste através da TV Assembleia, nosso 
agradecimento pela audiência! 

Havendo número legal, invocando a 
proteção Divina, declaro abertos os trabalhos 
desta comissão. 

Renovo minha saudação aos deputados, 
ao público, já passando, sem mais demoras, vou 
sugerir, no item n.º 02, a dispensa da ata na 
forma do §4.º, art. 97 do nosso Regimento 
Interno, recentemente alterado. 

Então, vamos propor, e coloco em 
deliberação, a dispensa da leitura da ata. 
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Como vota o deputado Vandinho Leite? 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Voto 

favorável à ata. Está publicada? 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Publicada. 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 

Conforme publicada.   
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Deputado 
Luciano Machado ? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Também favorável à ata, conforme publicada. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Eu também 
voto favoravelmente à aprovação da ata, 
conforme publicada. 

Ata aprovada à unanimidade. 
Passamos à leitura do Expediente, por 

favor!   
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Projeto de Lei n.º 79/2019 
Autor: Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini  
Ementa: dispõe sobre a obrigatoriedade 

de afixação de cartazes informativos nos 
hospitais do Estado do Espírito Santo sobre a 
legalidade da adoção. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Item c. 
Proposições distribuídas. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
Projeto de Lei n.º 79/2019 
Autor: Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini  
Relator: Deputado Vandinho Leite  

Ementa: dispõe sobre a obrigatoriedade 
de afixação de cartazes informativos nos 
hospitais do Estado do Espírito Santo sobre a 
legalidade da adoção. 

Prazo do relator: 16/09/2019 
Prazo da Comissão: 30/09/2019 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Esse 
projeto, então, foi distribuído ao deputado 
Vandinho Leite. É um projeto que já tramitava 
nesta Casa e que, infelizmente, Leonardo 
Monjardim - que está aqui hoje, e que já renovo 
a nossa saudação - chegou a esta Casa num 
momento muito triste, porque semana passada 
nós tivemos um caso, em Vila Pavão, em que um 
casal teve um filho e, por desconhecimento da 
possibilidade da entrega voluntária da adoção, 
eles então foram para o cafezal, asfixiaram a 
criança, colocaram ela no interior de um balde 
com água. A criança veio a óbito, foi enterrada 
em uma cova rasa no meio do cafezal. 

Está havendo uma obra ali da rodovia 
estadual de asfaltamento, então tem pessoas, 
tem trabalhadores que estão diariamente na 
obra e notaram um mau-cheiro e que a terra 
tinha sido mexida próximo ao local onde tem a 
obra. E aí foram lá e se depararam com a cena 
da criança que havia nascido e os próprios pais, 
infelizmente, que praticaram o crime de 
homicídio - não tem, infelizmente, outra 
consequência. Eles estão presos, o pai e a mãe 
estão presos, vão responder por homicídio.  

Mas é exatamente do que trata esse 
projeto aqui, que possibilita as famílias o maior 
conhecimento. E essa família não sabia que 
poderia entregar a criança para adoção e veio a 
praticar esse tipo de crime absolutamente cruel. 

Então, o nosso projeto de lei é para dar 
visibilidade a essa possibilidade e para as 
pessoas saberem que existe solução na lei, 
deputado Luciano, que não precisa fazer esse 
tipo de coisa, nem entregar, também, a criança - 
o que a gente chama de adoção à brasileira: 
sem o registro formal. Hoje nós já temos essa 
possibilidade. O que nós queremos é ampliar. 

Enfim, vamos lá. Vou passar à fase da 
deliberação: deliberar convite ao senhor Sidney 
Pereira e à senhora Hayanne Raminho para 
estarem presentes em reunião ordinária, dia 
16/09/2019, às 13h, discorrendo sobre o Projeto 
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Montanha da Esperança - Centro de Formação 
Profissional. 

O projeto Montanha da Esperança 
realiza um trabalho já de conhecimento de toda 
sociedade capixaba, de extrema relevância. Nós, 
então, estamos convidando-os para virem aqui. 

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

votação. 
Como vota o deputado Luciano 

Machado? 
 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - A 
favor. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Como vota 
o deputado Vandinho Leite? 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - A favor 
do convite. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Matéria, 
então, aprovada. Convite aprovado à 
unanimidade. 

Passamos, então, à fase das 
Comunicações.  

Estamos recebendo aqui, hoje, a 
presença do senhor Leonardo Monjardim, 
escritor, membro da Academia Espírito-
Santense de Letras e do Instituto Histórico e 
Geográfico do Espírito Santo, que vai nos 
apresentar o Projeto Compartilhe Saber. 

Deputados, senhoras e senhores, eu 
tomei conhecimento desse projeto através de 
publicações em rede sociais e através, também, 
da imprensa tradicional. Houve, realmente, um 
grande destaque, como merecido. Esse projeto 
chamou a nossa atenção, Leonardo, pelo fato de 
possibilitar o acesso das crianças ao mundo da 
leitura que, talvez, grande parte delas ainda 
infelizmente não tenha.  

Então, nós convidamos o senhor. Fique à 
vontade para que discorra e para que nos fale 
um pouco do projeto. Nosso interesse aqui 
sempre é divulgar medidas positivas. Nós 
cobramos, também, de maneira incisiva, mas 
sempre buscando trazer tudo de bom que é 
feito pela sociedade e pelo poder público, para 
que nós possamos dar conhecimento aos 
capixabas. Isso é importante. E propagar os 

bons exemplos. Nós estamos tão carentes hoje 
de bons exemplos! 

Infelizmente, as notícias negativas são 
diárias, quase que cotidianas na vida do 
brasileiro, então nós precisamos pegar esses 
bons exemplos e replicá-los em outros 
municípios, em outros estados e até mesmo na 
integridade do país. 

Então, V. S.ª tem a palavra. Fique à 
vontade. Boa tarde! É um prazer recebê-lo nesta 
Casa.  

 
O SR. LEONARDO MONJARDIM - Boa 

tarde. Primeiramente parabenizar V. Ex.ª pela 
iniciativa e pelo convite, dando luz à 
importância dessa iniciativa.  

Pegando um gancho naquilo que você 
estava dizendo agora, a respeito desse projeto 
de lei que vem trazer a lume essa ideia para que 
possa dar maior informação às pessoas, eu 
estava dizendo na introdução, agora mais cedo, 
com a assessora, que esse projeto tem um 
conceito muito além do que simplesmente a 
distribuição de livros. É, realmente, passar a dar 
maior informação às pessoas.  

Por exemplo, você acabou de dizer um 
exemplo claro do que é a falta de informação e 
muito em função daquilo que as pessoas, ao não 
adquirirem o hábito da leitura, acabam sendo 
desinformadas. A informação é a base da 
sociedade! E eu estava dizendo: nós precisamos 
dar um protagonismo maior para o livro. 

Se você parar para pensar, o livro é a 
estrutura da sociedade, em todos os sentidos. O 
médico precisa do livro, o advogado precisa do 
livro, o engenheiro. Até o princípio religioso vem 
da leitura do Livro Sagrado. De maneira que a 
gente começa a perceber que tudo começa pelo 
livro. E nem sempre a gente consegue ter essa 
percepção e passa meio que despercebido. 

O que me leva a traçar esse projeto e 
exercer essa função de reproduzir a literatura e 
reproduzir o conceito da leitura na sociedade? 
Primeiro pela minha formação. Também sou 
formado na área do Direito e o Direito requer 
muita leitura e muito estudo, mas, basicamente 
também me enveredei na área da literatura 
histórica do Espírito Santo, fazendo algumas 
pesquisas, de maneira que acabei chegando à 
Academia Espírito-Santense de Letras e ao 
Instituto Histórico Geográfico, o qual tive a 
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oportunidade de presidir em 2006, 2007 e 2008. 
E ali foi minha primeira ação da distribuição de 
livros, meu conceito de distribuição de livros de 
conhecimento foi ali, quando passei pelo 
Instituto Histórico e Geográfico.  

Eu me deparei, no Instituto Histórico e 
Geográfico já vinha, há muitos anos, um projeto 
que se chama Dezembrada, que foi criado pelo 
saudoso Renato Pacheco. E qual era o sentido 
da Dezembrada? A Dezembrada era um projeto 
de lançamento de livros coletivos onde seis ou 
sete autores capixabas lançavam no final do 
ano, que era o encerramento das atividades do 
Instituto Histórico e Geográfico. E com a 
literatura específica, que era Geografia e 
História do Espírito Santo. Então era uma 
literatura que não se encontrava facilmente nas 
livrarias. 

Só que o que ocorria? Era um convênio 
com a Prefeitura Municipal de Vitória, naquela 
ocasião, e, normalmente, as tiragens de 
publicação de livros eram em torno de mil 
exemplares ou, no mínimo, quinhentos 
exemplares. Ele era distribuído pelas pessoas 
que estavam ali no final do ano, que não 
chegavam a duzentas. Então, todo final de 
exercício, tinha uma sobra de livros em torno de 
cinco mil, quatro mil, três ou dois mil. Não me 
lembro exatamente quanto, mas foi 
acumulando.  

O Instituto é ali na Rua Quinze de 
Novembro, próximo ao Parque Moscoso, e tinha 
um andar que era tipo um depósito. Um 
determinado dia eu fui lá conhecer esse 
depósito e fiquei impressionado com a 
quantidade de livros que tinha lá encaixotado, 
sem ter o conhecimento. 

Aí cheguei, na época, para o secretário 
do instituto e falei: Não faz sentido esses livros 
estarem aqui. Tinha livro que estava guardado 
há oito, dez anos. Eu falei: Vamos fazer o 
seguinte: vamos fazer uma força-tarefa, vamos 
montar um conselho editorial aqui, vamos pegar 
um grupo aqui disponível de voluntários e vamos 
distribuir esses livros. Vamos para as bibliotecas 
do Estado, para as escolas.  

E aí começamos a primeira ação. Foi a 
primeira ação minha de distribuição de livros, e 
foi muito bacana. Foi muito bem recebida, 
principalmente no interior do estado. Nós 
distribuímos muitos livros. Essa foi a minha 

primeira experiência, que eu achei muito 
bacana. Mas, naquele momento, pontualmente, 
nós distribuímos para as bibliotecas.  
 Depois, eu tive uma oportunidade, em 2015, 
quando estive na administração do prefeito Rodney 
Miranda, em Vila Velha. Eu fui a um programa de 
Governo que estava lá, que se chamava Passando a 
Limpo, no final de semana, que era tipo uma ação 
global, onde se tinha corte de cabelo, brinquedo 
para criança, orientação sexual e uma série de 
outras coisas. Pensei: por que não inserir aqui um 
conceito da leitura, alguma coisa nesse sentido? E aí 
sugeri a ideia. Iniciamos uma campanha, onde as 
pessoas pudessem doar livros. Estabelecemos 
quatro pontos de entrega em Vila Velha, e, graças a 
Deus, a campanha foi um sucesso.  

Nós começamos a levar para esse 
programa uma tenda com livros que ficavam 
disponibilizados para as crianças e até para os 
adultos também que estavam lá. E, 
curiosamente, despertava o interesse de muitas 
pessoas. E aí a gente acabava conversando com 
as pessoas e percebia que algumas se 
queixavam que não liam porque o livro era 
muito caro, não tinham acesso, não tinham 
oportunidade de comprar. E eu percebi o 
quanto aquilo era importante. Muito 
importante. E aí nós fizemos aquele trabalho, há 
uns dois anos. 

Mas o que aconteceu recentemente? 
Recentemente, fui fazer uma leitura sobre 
alguns dados do nosso país, do Brasil, e eu 
comecei a perceber que a gente está afundando 
do ponto de vista da informação, da formação 
intelectual, da formação acadêmica. A qualidade 
da educação está muito ruim. E aí eu vi, deparei-
me, nas minhas leituras, com índices péssimos. 
E aí você começa a perceber, na prática, que 
está muito ruim. Por exemplo, o mercado 
editorial hoje, no Brasil, de 2006 a 2017, caiu 
vinte e um por cento. Houve uma perda de um 
bilhão e quatrocentos milhões de reais nesse 
mercado. O maior encontro de livrarias do 
mundo ocorre todos os anos na Alemanha. O 
Brasil, há dez anos, chegou a participar com 
mais de cinquenta editoras. No último, o Brasil 
teve apenas trinta e uma editoras. Ou seja, 
como esse mercado está definhando.  

Comecei a observar outras coisas 
também. Por exemplo, em 2013, uma pesquisa 
do IBGE indicou que o Brasil tem 8,5% de 
analfabetos. Se você considerar que, em 2017, o 
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Censo colocou o Brasil com uma população de 
duzentos e dez milhões, ou seja, nós estamos 
falando da ordem de dezoito milhões de 
analfabetos no Brasil. E são dezoitos milhões de 
analfabetos no Brasil considerados, tirando 
aqueles que sabem escrever o nome, que é 
analfabeto funcional. Se você inserir isso no 
conceito de analfabeto, vamos dizer do 
letramento, esse percentual acresce 
absurdamente.  

O mundo, hoje, tem, considerados em 
adultos, setecentos e setenta e quatro milhões 
de analfabetos. Só para você ter uma ideia, 
destes setecentos e setenta e quatro milhões de 
analfabetos, setenta e dois por cento estão 
concentrados em dez países, e o Brasil faz parte 
desses dez países. Então, você começa a 
perceber como nós estamos posicionados nisso.  

E aí vai muito ao encontro daquilo que 
você disse. Quando a gente fala de informação, 
de leitura e de incentivo, eu tenho a concepção 
de que, se a gente tem uma sociedade mais 

bem informada, lendo mais, você começa a 
reduzir coisas absurdas que acontecem no 
Brasil, a exemplo desse crime. E aí você 
começa a investir menos em segurança, 
porque você precisa de menos presídios. Você 
começa a investir menos em saúde pública, 
porque quantas doenças advêm da falta de 
informação das pessoas? E, simplesmente, 
falta de informação porque elas não sabem 
ler. Elas não têm acesso à leitura. Às vezes, o 
material está disponível ao lado delas, mas 
elas não conseguem ler; ou, pior, passam os 
olhos, mas não conseguem fazer uma 
interpretação, o que é outro problema da 
educação no nosso país hoje.  

Está constatado que grande parte, 
além de você ter leitores, pessoas que ainda 
sabem ler, mas elas têm incapacidade de 
interpretar. Está muito constante isso hoje. Se 
você conversar com os pedagogos, é um 
problema muito sério nas crianças. E aí, 
cientificamente também lendo, está 
constatado que a leitura na primeira idade é 
fundamental na formação intelectual e 
acadêmica do ser humano. É o hábito. Porque 
diz aqui: Ser um bom leitor não é um dom, é 
um hábito que se adquiri no exercício da 
leitura contínua e de forma consistente.  

Então, daí surgiu a ideia de realmente 
trabalhar isso de forma mais incisiva, mais 
ampla. Hoje, eu não quero só distribuir os livros. 
Eu acho que até então eu era um distribuidor de 
livros. Agora eu quero defender a tese de criar 
um conceito na sociedade. Obviamente que isso 
necessita ser criado em nível de país, de Brasil. 
Mas a gente tem que começar por algum lugar, 
e é aqui que a gente pensa em começar e já 
começamos. 
 Mas o que eu quero dizer com formar 
um conceito, por quê?  É atrair para esse 
debate, dar luz. E por isso que é muito 
importante ter esta oportunidade hoje, de nós 
estarmos aqui debatendo isso, porque é isso 
que nós temos que fazer. É começar a debater 
mais o assunto sobre a leitura, sobre o livro, 
sobre o conhecimento, porque isso vai muito 
além do que simplesmente distribuir um livro e 
muito além do que simplesmente fazer com que 
pessoas leem. É melhorar a sociedade, é 
melhorar o país, em todos os aspectos possíveis. 

 Então, a criança precisa ser trabalhada. 
Esse é um trabalho de médio a longo prazo. A 
gente não vai melhorar esta situação da noite 
para o dia, mas ela precisa ser encarada. O 
Governo precisa começar a ter um olhar mais 
focado e consistente para essa política. Eu 
percebo que o próprio Governo não consegue 
ter a percepção do quanto é importante 
fomentar isso. É muito comum a gente não 
ver o Governo não só investindo nisso, mas 
investindo, inclusive, em publicidade ou em 
programas.  
 Eu tenho lido muito sobre essa 
motivação nas escolas e tenho percebido que 
realmente, hoje, tem um adversário muito 
grande que é a tecnologia. A tecnologia é um 
adversário dessa prática da leitura do livro. 
Então, hoje, mais do que nunca, o profissional 
da educação precisa estar muito bem preparado 
e tem que ter criatividade para atrair o aluno a 
ler. E criando o quê? Criando formas lúdicas 
para poder incentivar essa leitura. Então, é um 
exercício conjunto em que tem que ter cultura, 
tem que ter educação, numa compreensão mais 
ampla de formação de cidadãos, e não 
simplesmente a formação acadêmica do aluno. 
Acredito muito nisso.  

É importante que, realmente, a 
Assembleia proponha essa política. Eu até 
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cheguei a fazer um estudo da questão 
tributária do livro, porque percebi que o livro, 
no Brasil, é muito mais caro do que na Europa 
e nos Estados Unidos. Em um primeiro 
momento, como é muito comum em todos os 
produtos, imaginei que seria em função da 
carga tributária. E, por incrível que pareça, 
neste aspecto, nós avançamos muito. Nós 
temos muitas isenções. O grande problema é 
porque todo tipo de produção tem um custo 
fixo, então o livro, por exemplo, você tem o 
custo fixo dos direitos autorais do autor, você 
tem a produção gráfica, você tem a 
distribuidora, você tem a livraria. O problema 
é que, no Brasil, por ter uma população que lê 
muito pouco, o que ocorre? O custo de um 
livro no Brasil é infinitamente mais caro do 
que o custo na Europa e nos Estados Unidos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - É porque a 
tiragem é baixa. 
 

O SR. LEONARDO MONJARDIM - 
Exatamente. Aqui a média são dois mil livros, 
enquanto na Europa são trinta, cinquenta mil 
livros. 
 Agora, só para você ter outra 
informação. No Brasil, a média de leitura, hoje, 
do brasileiro é 2,43%. Ou seja, menos de dois 
livros e meio por ano. Comparando à França, 
por exemplo, são vinte e um livros/ano. Então, 
você imagina! O consumo de livros na França é 
muito maior. Então, obviamente que a tiragem 
feita em francês para ser destinada ao leitor da 
França vai ser cinquenta mil, cem mil. Então, o 
custo de cada unidade do livro vai ser muito 
reduzido porque o custo é fixo, da editora, da 
distribuidora. E aqui, no Brasil, o custo fica 
altíssimo em função do baixo índice de leitores. 
Quer dizer, é um grande problema. Ou seja, nós 
precisamos fazer um fomento ao incentivo à 
leitura, não é? 
 Outro projeto que estou também 
conciliando a este, e aí é importante, se não me 
falha a memória, o presidente da Comissão de 
Educação é o deputado Vandinho, não é? 
(Pausa) Então, deputado, em 2001, eu tive uma 
experiência muito bacana aqui no Espírito 
Santo, que serviu, inclusive, o projeto, de 

modelo para outros estados, que foi criar a 
Academia Jovem Espírito-Santense de Letras 
para alunos - alunos..., de certa forma também -
, para jovens de dezesseis até trinta e dois anos 
de idade, dentro dos padrões e modelos do 
academicismo mundial, da França, com 
quarenta cadeiras, com patronos. Inclusive, a 
posse foi aqui na Assembleia Legislativa e foi 
muito bacana. E a experiência maravilhosa de 
crescimento individual daqueles que 
participaram daquele projeto. Hoje fazem parte 
da Academia Espírito-Santense dois, eu e mais 
outro, Anaximandro Amorim, que é um 
advogado também lá do Bandes, que também 
faz parte da Academia e outros tantos que se 
enveredaram, trilharam esse caminho e deram 
bons resultados, tanto do ponto de vista 
literário, mas também profissional. 
 Mas, agora, o que eu tenho feito? Tenho 
feito algumas conversas com algumas escolas. 
Tenho implantado nelas, de forma e em caráter 
individual, a Academia Estudantil de Letras, para 
fomentar a escrita. E aí, o que acontece? O 
modelo já é diferente. É um modelo mais 
preparatório, de dez a quinze anos. E qual é a 
ideia disso? A ideia eu até falei ao secretário de 
Cariacica. Tive uma reunião. Ele tem interesse 
de implantar lá. E falei a ele: a gente não pode 
fazer pirotecnia porque é muito fácil você fazer 
um projeto supersimpático, bacana, mas você 
pode criar uma forma superficial e não vai ter 
resultado de conteúdo. Vai ter pirotecnia, que é 
você formar uma Academia, por exemplo, 
Estudantil de Letras de Cariacica, convidar 
quarenta meninos, chamar os pais, tirar foto, 
ficar uma coisa muito bacana. Isso é fantástico, 
mas isso é o resultado final do projeto.  

O que eu disse a ele é que nós 
precisamos criar uma cultura. E tem que estar 
na grade curricular das escolas. Criar esse 
paralelo na formação acadêmica dos alunos, 
essa academia, como estímulo para a escrita, 
mas criando núcleos de academia das escolas, 
ou seja, cada escola ter a sua academia de letras 
e, no final, aquela olimpíada, que normalmente 
algumas escolas fazem de literatura, que 
seleciona os melhores textos, que premia os 
bons alunos, os bons textos, para que os 
melhores sejam os da academia estudantil 
institucional do município. E que isso seja um 
programa realmente de Estado, que se dê 
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continuidade ano a ano e que motive essas 
crianças, porque isso está comprovado em 
alguns exemplos.  

No Sul, por exemplo, tem uma escola 
que faz um trabalho muito interessante. Todas 
as sextas-feiras, aos alunos do sexto ano, por 
exemplo, são distribuídos livros. Os alunos 
levem o livro no final de semana para casa, leem 
o livro e, na segunda-feira, eles sorteiam, ou 
seja, não tem um mecanismo pré-agendado de 
maneira que o aluno vai ler somente quando for 
apresentar, porque ele não sabe, se na segunda-
feira, ele será sorteado; então, esse é um 
mecanismo inteligente e interessante. E, na 
segunda-feira, alguns alunos são sorteados e o 
que eles fazem? Esses alunos vão palestrar aos 
alunos de séries inferiores, de quarto ano, de 
quinto ano. E o que aconteceu? Experiência dos 
professores relatando: os alunos que recebem 
essa palestra do colega de dois anos acima já 
ficam na expectativa de alcançar, chegar, o 
sexto ano para poder ter a experiência de poder 
ser o palestrante da turma dos que vão vir atrás.  

Você vê que é uma engenharia 
inteligente, bacana, moderna, que motiva a 
criança de uma forma lúdica e desenvolve, sem 
ser uma coisa cobrada, uma coisa dura no dia a 
dia do aluno. Passa a ser uma coisa descontraída 
e acaba adquirindo conhecimento e o hábito de 
leitura e da escrita. E tem vários outros 
princípios, como falar em público. Quer dizer, 
você prepara o cidadão para uma série de coisas 
com as quais terá que se deparar durante a vida.  

Eu acho que, com essa engenharia, a 
escola tem que se reinventar dentro desse novo 
mundo desafiador e com essa dificuldade de a 
gente realmente enfrentar essa luta, porque a 
tecnologia tem um lado excepcional, mas 
também ela tem prejudicado muito nisso. Hoje 
as crianças estão muito focadas na tecnologia, 
não conseguem mais ler, não conseguem mais 
se concentrar numa informação de forma mais 
profunda. Tudo é muito superficial e muito 
rápido, de forma que isso vai causar certo mal lá 
na frente se a gente não conseguir equilibrar a 
introdução da tecnologia com a educação 
tradicional. O que eu penso desse projeto é isso. 

De que forma esse projeto está sendo 
pensado e está sendo executado? Qual é a 
ideia? Estava até brincando aqui porque é uma 
espécie de Robin Hood. A grande parte dos 

livros que estão sendo doados têm sido da 
região norte da cidade. É muito comum isso. É 
onde tem uma maior concentração de leitores, 
onde se tem o maior poder aquisitivo, onde se 
tem a maior instrução. Tem recebido muitos 
livros porque é outro hábito que a gente precisa 
quebrar, sabe? Esse paradigma de que se 
compra o livro, lê o livro e depois o livro fica 
guardado para o resto da vida. Às vezes, pessoas 
têm o livro vinte anos e nunca mais olharam 
para ele. Não sendo livro técnico, de pesquisa, é 
muito comum a pessoa não ler esse livro três, 
quatro, vezes. Às vezes, a gente até lê um livro 
duas vezes por ser muito bom, mas, 
normalmente, o livro a gente lê e depois pega 
outro. Quem tem o hábito de ler vai comprando 
outros e outros e outros, e aquele vai ficando 
um pouco esquecido lá no armário ou na 
biblioteca residencial. 

Outro conceito que a gente precisa 
quebrar é exatamente este: é fazer circular esse 
conteúdo, esse conceito. Então, estou 
recebendo doação de livros e a ideia é o quê? A 
partir de outubro, ter um agendamento todos 
os sábados. A ideia do projeto é esta: todos os 
sábados visitar uma comunidade carente e estar 
levando esses livros para distribuição.  

De forma também que a gente vai estar 
sendo parceiro de outros projetos pontuais, 
por exemplo, o Morro do Quadro, que tem lá 
um local, que era um ponto viciado de lixo, e a 
comunidade lá se organizou, acabou com esse 
ponto viciado de lixo, fazendo aquilo que todo 
mundo tem feito, comprado aqueles pneus 
pintados, plantado, feito um jardim. Só que lá 
eles deram plus. O que eles fizeram? Como é 
um acesso que sobe para o Morro do Quadro, 
a ladeira que dá acesso a todo o complexo lá, 
eles colocaram uma caixa de madeira, uma 
coisa de plástico fechando, e colocaram ali uns 
trinta livros, de maneira que as pessoas que 
têm o hábito de ler ou que querem ler, ele 
pega o livro, leva para casa, lê e, quando 
termina de ler, desce e coloca lá. Então, eles 
botaram o nome de Jardinteca, quer dizer, é 
um jardim com biblioteca. 

Então, têm alguns movimentos assim, 
alguns projetos pontuais também, que a gente 
tem interesse de alimentá-los também com 
esses livros que estão sendo doados. Então, a 
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mecânica, a engenharia desse projeto, é 
exatamente essa: receber livros de quem já 
leu e não está utilizando mais, o que tem tido 
uma participação muito grande da população 
capixaba, diga-se de passagem. E aí levar para 
essas comunidades uma coisa programada, 
todos os sábados, pela manhã. Inclusive os 
senhores estão convidados a participarem de 
uma dessas entregas a partir de outubro. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Eu 
agradeço, senhor Leonardo Monjardim! 
Participaremos!  

E só para a gente prestar um serviço ao 
cidadão que nos acompanha, que nos assiste: 
quem quiser doar, como é que pode fazer? Qual 
o meio do contato? Tem alguma rede social, 
telefone? 

 
O SR. LEONARDO MONJARDIM - Tem. 

Eu tenho disponibilizado o meu celular e eu 
tenho feito essa captação dos livros. Eu vou me 
colocar à disposição, não sei se os senhores 
podem botar na tela... 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Pode! 
 
O SR. LEONARDO MONJARDIM - Ou o 

senhor que pode falar. O meu é 99971-5995. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Pode 
repetir, por favor!  

 
O SR. LEONARDO MONJARDIM - 99971-

5995.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Ok! É 
importante, porque eu acho que tem muita 
gente querendo fazer essa entrega voluntária, 
essa doação, e que eventualmente não encontra 
meios. Eu já tive, já presenciei, por exemplo, a 
questão de geladeiras desativadas que são 
colocadas em vias públicas ou em equipamentos 
públicos. Aí a pessoa deposita um livro e retira 
outro. E vai girando essa ciranda, que é 
extremamente importante e que gera 

conhecimento. E exatamente o nome: 
compartilhar o saber! Gerar uma informação, 
gerar a possibilidade de criação de conteúdo 
efetivamente, não só para crianças, mas aí para 
todo cidadão, porque isso é fundamental! 

Queria aqui parabenizá-lo em nome de 
toda a comissão, em nome da Casa, pela 
atuação, pela ideia! E colocar à disposição! 
Quando tiver programada alguma entrega, por 
favor, avise-nos aqui, nós estaremos presentes! 
Eu acho que é o papel também deste 
parlamentar, é o papel desta Casa: apoiar, estar 
lado a lado ali das boas ideias que existem no 
estado do Espírito Santo, para que nós 
possamos efetivamente propagar, propalar, 
difundir tudo de bom. Tem muita gente fazendo 
o bem, e infelizmente as pessoas não tomam 
conhecimento desses fatos. 

 
O SR. LEONARDO MONJARDIM - É 

verdade! 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Vou abrir 
aqui para manifestação.  

Deputado Vandinho Leite, fique à 
vontade! Boa tarde! 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Boa 

tarde, deputado e presidente desta comissão, 
Lorenzo Pazolini! Boa tarde, deputado Luciano! 
E boa tarde ao Leonardo! Com certeza 
parabenizar pelo trabalho! O incentivo à leitura 
neste país é algo que é imprescindível! 
Infelizmente evoluímos muito pouco, e ações 
como essa com certeza vêm demonstrar o 
quanto pequenas ações são extremamente 
grandes quando a gente pensa na 
responsabilidade social e pensa em um país 
melhor - para o que não existe outra forma, a 
não ser com base na educação. 

Acho que os países asiáticos mostraram 
isso. Muitos gigantes asiáticos mostraram isso 
muito para o Brasil em um curto espaço de 
tempo. O caso da Coreia do Sul, se eu não me 
engano, são cinco décadas de uma evolução, 
talvez, jamais vista em um período tão curto de 
tempo, ou seja, dentro de uma mesma geração, 
foi possível ver uma transformação de uma 
nação através da educação. 

E não existem formas de ter uma 
transformação como essa sem a leitura. Então, 
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parabéns pelo trabalho e conte conosco! 
Deputado Lorenzo, parabéns por colocar luz em 
ações como essa, porque, acredito eu, que é 
dessa forma que a gente vai aumentando a 
corrente de pessoas que possam ajudar nesse 
sentido tão especial. Então, parabéns, 
Leonardo! Que Deus te abençoe! 

 
O SR. LEONARDO MONJARDIM - Só 

pegando um gancho no que você falou: no 
Brasil, por exemplo, sobre um dado, uma 
pesquisa mostra que quarenta e quatro por 
cento da população brasileira nunca leu um 
livro, e trinta por cento sequer, algum dia, 
comprou um livro. Quer dizer, um terço da 
população brasileira nunca comprou um livro, e 
quase a metade nunca leu um livro.  

E outra situação, outro gancho que pego 
na sua fala quando você fala dos países 
asiáticos, e aí você fala numa coisa muito rápida 
mesmo. Temos um exemplo - é um outro 
assunto que me interessa muito e que leio 
bastante - sobre as cidades inteligentes e 
sustentáveis. Aí você pega Songdo, uma cidade 
da Coreia do Sul, hoje projetada, que tem 
menos de vinte anos, e é uma cidade que 
utilizou a educação com base nisso e a 
tecnologia como ferramenta de 
desenvolvimento da cidade. Lá a tecnologia foi 
desenvolvida, por exemplo, para sincronizar os 
sinais, um sistema de computação para que o 
tráfego seja adequado à realidade do momento. 
Ou seja, você tem um tráfego ali, aconteceu um 
acidente aqui e impediu a passagem, o que você 
faz? Você vai remodelar instantaneamente todo 
o movimento da cidade, e muitas outras, a 
captação de lixo, a coleta de lixo tirou setenta e 
cinco por cento dos carros que carregavam o 
lixo. Hoje é o sistema de sugador que leva a um 
ponto de beneficiamento e reciclagem de lixo. 
Tem a situação da ciclovia, lá realmente a 
ciclovia funciona, diferente do que aqui, em 
Vitória, tem acontecido. Muito pontual, de 
forma muito de lazer, não se trata de 
mobilidade urbana. Lá, por exemplo, você tem 
vinte e cinco quilômetros de ciclovia, mas toda 
interligada, de maneira que as pessoas 
trabalham e estudam de bicicleta.  

Copenhague mesmo, hoje, setenta e três 
por cento das pessoas trabalham e estudam 
através de bicicleta. Mas a cidade foi planejada, 

foi construída para que isso acontecesse. Então, 
realmente tem um projeto consistente de 
mobilidade urbana para utilização da bicicleta. 
Então, isso é bacana.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) -  Parabéns, 
mais uma vez. Vou passar às considerações do 
deputado Luciano Machado.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Presidente, deputado Lorenzo; deputado 
Vandinho; todos vocês; nosso professor, 
membro da Academia Espírito-Santense de 
Letras, Leonardo Monjardim, o hábito da boa 
leitura modifica a vida das pessoas realmente. 
Somos péssimos leitores, nós brasileiros. Você 
colocou aí o gráfico de como estamos ainda 
devendo.  

Acho este debate muito bom, muito útil, 
necessário, e é preciso que nas salas de aula, as 
diretoras com o corpo docente, procurem uma 
dinâmica que incentive todos, desde o ensino 
infantil, à leitura.   

Quando você faz qualquer curso bom, 
você não vai sair bem do curso se você não ler 
bons livros, os que indicarem. O curso é bom se 
os livros forem lidos. Senão você não tem 
aproveitamento. Qualquer curso de Coaching, 
na verdade, o dever de casa é ler os bons livros. 
Então, isso nos faz refletir muito porque a gente 
pode estar usando mais essa nossa capacidade, 
que, às vezes, as desconhecemos, de ser bons 
leitores. Não somos bons leitores, mas é preciso 
gerar esse costume.      

Eu me lembro de quando eu tinha vinte e 
um anos de idade - tenho cinquenta e quatro 
anos hoje - e uma professora minha de língua 
portuguesa da primeira fase do ensino médio, 
ela gostava muito de mim e tal e me sugeriu - eu 
fiquei vereador aos vinte e um anos - que eu 
fizesse uma doação de livros para a escola. 
Então, talvez, tenha sido um dos momentos 
mais bacanas da minha vida política, 
principalmente no início dela, aquele momento.  

E há um tempo, cerca de oito anos, 
encontrei com um dos homens, aquelas crianças 
mesmo, adolescentes, que tinha estado lá, no 
dia da doação do livro, e se lembrou. Então são 
fatos que precisam ser mais repetitivos, mais 
levados para o dia a dia do aluno. Acho que, 
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principalmente na escola, preferencialmente, 
pode fazer uma mudança muito boa, do 
comportamento, em médio prazo.  

Parabéns e obrigado, professor.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) -   Agradeço 
ao deputado Luciano Machado.  

E o parabenizo mais uma vez, Leonardo 
Monjardim, pela iniciativa, pela condição de 
olhar o próximo, de ter essa sensibilidade de se 
colocar no lugar do outro e exercer, 
efetivamente, esse sentido que a gente tem 
hoje, precisa tanto se colocar e ter a empatia, 
efetivamente, se colocar no lugar do próximo e 
viabilizar um crescimento profissional. Não só 
profissional, mas também no campo pessoal, 
porque a leitura é a chave do conhecimento, 
abre portas e permite, sem dúvida nenhuma, o 
crescimento. Reitero, então, que estamos à 
disposição. Pode, por favor, nos avisar. Nos 
faremos presentes nas próximas ações do 
projeto Compartilhe o Saber. Obrigado pela 
presença. 
 Vou perguntar se algum deputado tem 
desejo de fazer uso da palavra. (Pausa) 

Não havendo manifestação, vou trazer 
uma matéria aqui que não constou da pauta, até 
porque é uma matéria que aconteceu de sexta-
feira à tarde para sexta-feira à noite, sábado e o 
domingo. É a questão hoje que nós estamos 
tendo no Hospital Infantil. É uma questão 
extremamente perigosa, extremamente latente. 
É um dano para aquelas crianças. 

Esse final de semana, nós tivemos um 
princípio de incêndio no setor de oncologia. É 
um risco iminente para aquelas crianças. Foi 
disponibilizada uma viatura do Corpo de 
Bombeiros para ficar permanentemente 
naquela unidade, mas isso não é solução para 
nada. Isso não resolve os problemas. Apenas 
evita o dano. 

Estou propondo inicialmente que nós 
façamos o convite ao secretário de Saúde, 
secretário Nésio, para que ele esteja presente 
na próxima reunião, no dia 16/09/2019, às 13h, 
para que ele possa explicar quais os motivos que 
levaram o hospital a chegar a esse ponto e quais 
as proposições, quais as soluções que ele vai nos 
apresentar.  

Então, vou colocar em deliberação. Volto 
a repetir: a proposta é, inicialmente, um convite 

ao secretário de Saúde, para que ele compareça 
aqui nesta comissão, no dia 16/09/2019, às 13h, 
e possa discorrer e nos explicar o que aconteceu 
e quais as medidas e soluções estão sendo 
adotadas. Ou talvez, senhores deputados, vou 
reformular a minha proposta. Deixe-me só 
consultar o calendário. (Pausa) 

Vai ficar muito longe. A minha proposta 
é a seguinte... 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Deputado, antes da proposta, posso dar uma 
sugestão? 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Fique à 
vontade. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Talvez 
fosse não condicionar a vinda do secretário, mas 
de alguém da área de Engenharia, porque a 
agenda do secretário não é simples. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Mas, 
deputado, de repente, ele traz a pessoa. Ele 
sempre vem a esta Casa. Acho que não tem 
dificuldade, não.  

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Sim. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Qualquer 
coisa, em último caso, a gente adequa a agenda. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Alguém do Corpo de Bombeiros junto com a 
Engenharia. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Isso. Não 
tem dificuldade. Como hoje é segunda-feira, dia, 
02, de repente... (Pausa)  

Na quarta-feira, dia 04, quarta-feira 
próxima, às 14h.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 13h 

não é melhor, não? 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Pode ser 
13h. 
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O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 14h 
tenho compromisso. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Sem 
problemas. 13h. Então, a proposta, eu estou 
reajustando aqui, reformulando a proposta, é a 
seguinte: convocação do secretário de Saúde, 
doutor Nésio, para estar presente nesta 
comissão, em uma sessão extraordinária, na 
quarta-feira, dia 04/09/2019, às 13h. (Pausa) 

Tem uma dificuldade com relação ao 
plenário na quarta-feira. Poderia ser às 
13h30min? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Pode 

ser 13h30min. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - 13h30min, 
então. Atende? Então, na quarta-feira, dia 
04/09/2019, às 13h30min. 

Em discussão a proposição. (Pausa) 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Eu 

gostaria de discutir, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Deputado 
Vandinho Leite com a palavra. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Eu 

acho extremamente imprescindível a presença 
do secretário, até porque eu acho que os 
secretários não podem se furtar do debate 
nesta Casa, principalmente o secretário de 
Saúde, que tem muito tempo para ficar na rede 
social, defendendo comunista. Precisamos 
debater. Tem muito tempo para ficar 
participando de articulação política como ele fez 
recentemente. Eu vou falar mais 
detalhadamente sobre isso na tribuna da 
Assembleia.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Só um 

aparte, deputado Vandinho. 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Deixe-

me concluir. Como ele fez de sexta-feira para cá, 
inclusive, tentando interferir politicamente no 
meu partido. Então, acho que é importante e 

imprescindível a presença dele aqui, para que 
ele não aja pelas costas e faça o debate aqui na 
minha frente. Então, acho que é importante e 
imprescindível a participação dele aqui para que 
a gente cobre.  

Este caso é um caso, inclusive, que fica 
para todos os demais secretários de Estado. 
Respeito, claro, o posicionamento do colega 
Luciano Machado, pelo qual eu tenho imenso 
apreço, mas um secretário comunista, 
totalmente político, não deve se furtar a vir a 
esta Casa debater a saúde e debater também 
itens de que ele gosta muito, que é de participar 
de política partidária. 

 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Senhor presidente, eu concordo plenamente 
que é um tema importante que o Governo dê 
resposta. Mas fico preocupado porque a saúde 
tem uma demanda reprimidíssima: dezenove 
mil cirurgias na fila de espera neste estado, 
procedimentos têm que ser mudados, um 
sistema que deu errado já. Não adianta, é 
indefensável o sistema que está aí, tem que ser 
modificado e só com muito estudo e com muitas 
ações importantes é que se faz essa reversão 
desse quadro negro.  

Nós estamos ao ponto de uma pessoa - 
isso, ao longo dos últimos anos - estar 
precisando fazer um tratamento de câncer e 
estar na fila de espera. Quer dizer, a lei não diz 
isso. A lei diz que as pessoas têm direito ao 
tratamento.  
 Então, essa questão no Hospital Infantil é 
gravíssima, se teve esse risco de acidente. Só 
que, por ser gravíssima, talvez o mais 
importante é que venha alguém da área de 
engenharia mesmo, muito mais do que o 
secretário.  

Acho que o secretário vir aqui abordar 
temas relevantes também, inclusive aspectos 
técnicos, poderemos convocar, convidar e, 
claro, que com prazo.  

Para nós marcarmos uma reunião hoje 
para quarta-feira, será que é pertinente a gente 
achar que o secretário tem que estar aqui 
quarta-feira, daqui a trinta horas? É meio 
complexo.  

Penso assim, não falo muito com o 
fígado, falo mais com a serenidade necessária 
para este momento. 
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 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Claro! 
 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Nós 
precisamos muito rapidamente ouvir o Estado, 
não digo que tem que ser o secretário, ouvir o 
Estado quanto a esse risco grande. Era até para 
ontem, nem era para quarta-feira, não, mas 
defendo que a agenda do secretário tem que ser 
respeitada porque estamos marcando um 
horário, condicionando a ele. Será que ele não 
tinha assunto muito importante que cuida não 
só do Hospital Infantil? Enquanto está o Hospital 
Infantil correndo risco de incêndio, pode ser que 
tenha mais dez aí pelo estado afora correndo 
risco de incêndio. Não é só o Infantil, outros 
caindo, outros sem uma coisa ou outra. Quer 
dizer, é um tema que a gente tem que debater 
mesmo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI  - Sem partido) - Deputado 
Luciano Machado, agradeço as ponderações de 
V. Ex.ª. 
 A questão que nos tocou e que nos 
motivou a esse pedido, essa matéria a ser 
deliberada, inicialmente o convite ao secretário, 
é porque desde quarta-feira passada eu já tenho 
recebido vídeos, imagens, mostrando aquela 
situação caótica. E a solução que foi 
apresentada foi a seguinte...  
 Ora, isso na quarta-feira. E aí quarta, 
quinta, sexta. Sábado: curto-circuito, principio 
de incêndio. Qual foi a solução apresentada? Ah, 
não, coloca uma viatura do Corpo de Bombeiros 
lá vinte e quatro horas e, em alguma 
eventualidade, o incêndio não chegará a 
proporções maiores. Ou seja, não teremos 
vítimas fatais.  

Mas, com todo respeito, não é solução e 
até o momento não vi nenhuma autoridade 
pública se manifestar sobre essa questão desde 
quarta-feira passada.  

Hoje é a nossa primeira oportunidade, é 
a nossa sessão. Quinta e sexta da semana não 
tivemos, não temos sessões ordinárias nesta 
Casa, então, não havia outro caminho. Por isso 
estou propondo a quarta-feira, mas vamos 
aprovar um horário, às 13:30, e, eventualmente, 
gostaria de deixar já registrado, com a anuência 
e desde que V. Ex.as aprovem, nós poderíamos... 

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

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI  - Sem partido) - Pois não, 
só um minutinho, deputado Vandinho. 
 Até temos uma flexibilidade de horário 
para tentar adequar, mas a presença do 
secretário... Ele pode trazer, é uma faculdade, o 
corpo técnico, vamos ouvi-lo aqui na quarta-
feira, sem problema nenhum.  

Pois não, deputado Vandinho Leite. 
 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Eu só 
gostaria de dizer que concordo com o deputado 
Luciano Pereira sobre as atribuições do 
secretário. Eu só não consigo... 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Deputado Vandinho, eu preciso decidir meu 
sobrenome. Um me chama de Luciano Rezende, 
outro de Pereira. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Eu 

concordo - desculpa, deputado Luciano - com o 
deputado Luciano Machado sobre as 
prerrogativas do secretário. Só acho que ele 
mesmo não age dessa forma. Ele tem muito 
tempo para ir para as redes sociais, por 
exemplo, defender Manuela D’Ávila, fazer 
reunião com o PCdoB, dizer que aquela questão 
dos hackers para atingir o ministro Sérgio Moro: 
que aquilo, na verdade, foi um grande ato pela 
democracia. Ele tem tempo para fazer, quinta e 
sexta-feira, articulações políticas com membro 
do meu partido, que ele não tem nada a ver 
com isso. 

Ele deveria, realmente, estar cuidando 
da saúde do estado, é o que estou dizendo aqui. 
Se ele agisse dessa forma, tudo bem. Mas ele 
não age dessa forma. Por que ele não pode vir 
aqui agora na Casa debater, se ele tem tempo 
para discutir PCdoB, se ele tem tempo para 
discutir caso Manuela, se ele tem tempo para 
discutir, inclusive, articulações do meu próprio 
partido e do PCdoB? Ele está fazendo de tudo 
neste estado, menos cuidar da saúde e eu quero 
perguntar isso para ele, claramente, aqui na 
próxima reunião, se possível, na quarta-feira. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Só um 
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minutinho, eu estou recebendo uma informação 
aqui em relação a essa questão. (Pausa) 

A agenda do secretário é pública, 
estamos acessando agora. Ele tem, na quarta-
feira, uma reunião 11h e a próxima agenda às 
14h30min. Então tem um tempo considerável 
aí, acho que não vai ter nenhuma dificuldade 
para ele estar presente. 

Então vou colocar a matéria em votação. 
(Pausa) 

Como vota o deputado Vandinho Leite? 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Com 

certeza pela aprovação. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Deputado 
Luciano Machado. 
 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Eu 
voto pela aprovação, pela questão do tema. A 
forma do convite, pelo prazo muito emergente, 
eu fico preocupado de ele ter dificuldade, 
apesar de estar isso aí na agenda, mas eu, 
geralmente, quando converso com ele, não 
marco na agenda, vou lá e, às vezes, dá certo ou 
não, porque às vezes está em uma reunião 
demorada. Mas beleza.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Não, eu 
entendo. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Vamos aí aprovar a vinda dele.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - É a questão 
mesmo, deputado, do risco eminente. 

  
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Tenho certeza que terá uma resposta.  
Até faria uma defesa que a questão do 

Corpo de Bombeiros ficar lá, provavelmente, é 
porque, dependendo do que aconteceu, tem 
que estar de prontidão, estar de sobreaviso, 
porque também as estruturas não dão para 
parar o atendimento porque deu curto-circuito, 
qualquer coisa assim. Pode ser isso.  

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Pode ser. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Mas 

eu não posso fazer a defesa porque não tenho 
conhecimento ainda. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Ninguém 
melhor do que ele para fazê-lo e expor a esta 
Casa. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Ou 

alguém de engenharia, com certeza. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Isso, 
exatamente. 

Então matéria aprovada, deliberação 
aprovada, convite ao secretário. Por favor, peço 
à assessoria para entregar ainda hoje, 
encaminhar ofício hoje ainda à Secretaria de 
Saúde, aqui na Enseada do Suá: dia 4/9, 
13h30min, o convite ao secretário. 

Leonardo Monjardim, muito obrigado 
mais uma vez! Público que nos assiste, 
servidores desta Casa, muito obrigado! 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima 
reunião, que será extraordinária, no dia 4/9, às 
13h30min, neste mesmo plenário. 

Uma boa tarde a todos! 
 

 (Encerra-se a reunião às 
14h08min) 
 

 

 
DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE CULTURA E 
COMUNICAÇÃO SOCIAL, REALIZADA EM 02 DE 
SETEMBRO DE 2019. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ouvimos a abertura da sessão com a 
repórter Titina Cardoso. 

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos nesta manhã de segunda-feira, 02 
de setembro de 2019. Agora, 9h05min. 
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Danilo Bahiense, deputado, ao meu lado, 
membro efetivo da Comissão de Comunicação 
Social e Cultura. Muito obrigado pela presença 
de todos; obrigado pela audiência, a você que 
está nos assistindo agora, pela TV Assembleia, 
na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 

Vou pedir ao deputado - que não lê, 
recita - um versículo da Bíblia, de preferência 
um versículo que tenha a ver com início de 
semana e também com o início de setembro, 
que é o mês de plantio, para as lavouras. Que 
floresça tudo de bom dentro da gente! 

Poderiam ficar de pé, por favor?  

  
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Bom dia a todos! Bom dia, 
telespectadores da TV Assembleia! 

  
(O senhor deputado Delegado 

Danilo Bahiense profere Êxodo, 20:12).  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Amém! 

Vou pedir, então, ao Renzo Vasallo, o 
nosso secretário, que proceda à leitura do 
Expediente de hoje. 

 
O SR. SECRETÁRIO - (RENZO VASALLO) - 

Bom dia a todos. 
Pauta da décima primeira reunião 

ordinária, da primeira sessão legislativa 
ordinária, da décima nona legislatura.  

  
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não houve.  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

 Não houve. 
 
 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
 Não houve. 
 
  PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 Não houve. 

 Ordem do Dia:  
 O tema: Arte como forma de educação. 
Palestrante: Docca Loureiro, Anna Cláudia 
Tristão e Sheila Sibaldo Zambone. 
 COMUNICAÇÕES:  

As que ocorrerem. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok. Muito obrigado. Somente isso, né? 
 

O SR. SECRETÁRIO - (RENZO VASALLO) - 
Sim. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Queria só lembrar às pessoas que estão 
nos assistindo neste exato momento, que 
vamos fazer o reconhecimento do ritmo do 
forró como patrimônio cultural do Brasil, 
mapeamento das matrizes tradicionais do forró 
do Espírito Santo. Vai acontecer, aqui, no 
plenário Dirceu Cardoso. Aqui, que eu falo, não 
é aqui no Judith, não, é dentro da Assembleia 
Legislativa, no plenário da Assembleia, amanhã, 
a partir das sete horas da noite, às 19h.  

Está aqui, este é o papel, vocês estão 
vendo? Dá um foco aqui. Vai se uma audiência 
pública, vai ser muito bacana. Vamos fazer o 
forró se tornar um patrimônio do Brasil e do 
Espírito Santo. 

Assim como a educação geral e plena do 
indivíduo, a educação por meio de práticas 
artísticas favorece, com certeza, a percepção 
visual e auditiva, a intuição, o pensamento 
analógico, concreto e holístico, além da 
reflexão.  

É extremamente proveitosa para o 
trabalho de prevenção a ser realizado com 
indivíduos de diferentes faixas etárias, podendo, 
assim, destacar as crianças e também os nossos 
adolescentes, tendo o papel fundamental para 
ao desenvolvimento humano. 

O papel educativo da arte deve começar 
desde cedo, podendo ir além da escola e se 
tornar um instrumento de incentivo, tanto para 
o desenvolvimento das crianças e adolescentes, 
como também para os adultos. 

O uso da arte na educação desperta a 
capacidade de criação, ajuda a externar 
sentimentos, permite compreender os planos da 
expressão e interagir de forma a trabalhar a 
inserção social dos indivíduos. 
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Assim, a arte como ferramenta da 
educação é um caminho que gera um enorme 
potencial para transformação e humanização da 
sociedade. É a cultura e a arte contribuindo para 
transformar valores, transformar hábitos, 
comportamentos e atitudes, proporcionando a 
melhoria das condições de vida para toda a 
sociedade e, em especial, para nós capixabas.  
 Para debater esse importante tema, 
contaremos com as contribuições do meu amigo 
Docca Loureiro, jornalista, ator teatral, 
presidente da Associação Canela Verde de 
Cultura. Docca, muito obrigado pela sua 
presença nesta manhã de segunda-feira aqui na 
Assembleia Legislativa. 

Para falar sobre o trabalho desenvolvido, 
no Espírito Santo, pelo Departamento de 
Trânsito do Estado, Detran, destacando as ações 
educativas para melhoria das condições de 
trânsito e também a possibilidade do uso da 
arte como uma ferramenta de educação, 
contamos com a presença da senhora Sheila 
Sibaldo Zambone Silverol. Bonito nome! Grande, 
não é, Sheila? Gerente de Educação de Trânsito 
e Estatística dessa importante instituição. 

Para abordar o trabalho desenvolvido 
pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, o Iema, sobre o Programa 
Estadual de Educação Ambiental e a 
possibilidade do uso da arte nesse processo, 
contamos com a presença da senhora Anna 
Cláudia Aparecida de Alcântara Tristão. Que 
nome grandão, também! Gerente de Educação 
Ambiental.  

Agradeço a disponibilidade de vocês aqui 
presentes para poderem debater um tema tão 
importante para o desenvolvimento de todos 
nós.  

Vamos passar a palavra, então, 
primeiramente, para o Docca Loureiro, que vai 
apresentar o trabalho desenvolvido por ele e 
também sua equipe - a equipe não é pequena - 
utilizando a arte como forma de educação. 

Docca Loureiro, se o senhor quiser ficar 
em pé ali na frente, a gente arruma um 
microfone sem fio para o senhor poder falar.  

Quem quiser falar, é só abrir o 
microfone, quem quiser interagir.  

Você pode puxar esse pedestal para 
perto da sua boca. Você quer falar em pé ali ou 
quer ficar daí mesmo, Docca? (Pausa)  

Pode abrir seu microfone.  
 
O SR. DOCCA LOUREIRO - Daqui mesmo.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Daí mesmo? Então tá. Pode puxar o 
pedestal para mais próximo. 

9h11min. (Pausa)  
O Hudson Braga, que está ao seu lado, aí 

também faz parte. Hudson, satisfação. Obrigado 
por comparecer aqui hoje na Assembleia. É 
membro do grupo HB de Teatro? (Pausa)  

Fique à vontade, Docca. 
 
O SR. DOCCA LOUREIRO - Bom, como 

você fez a apresentação, eu iria fazer também. 
O Hudson Braga é o diretor dos trabalhos do 
grupo HB de Teatro e também nos acompanha 
com o grupo Meninos Travessos, que é um 
grupo que também desenvolve esse trabalho 
dentro das escolas municipais, estaduais. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok. Antes da sua continuação, quero 
registrar a presença do deputado Carlos Von, 
guarapaziense. É assim mesmo que fala? 

 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Bom 

dia, presidente! Bom dia a todos os presentes. 
Guarapariense. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Guarapariense. 
 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Isso aí. 

Obrigado.   
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - E o Delegado Danilo Bahiense, como já 
apresentei no início, vila-velhense. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Obrigado, presidente. Aliás, V. Ex.ª 
também é vila-velhense, não é? Canela verde. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Também sou canela verde.  
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Eu, de são Torquato, e Torino Marques, 
de Vila Garrido.  
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Eu não entendo até hoje, nasci em Vila 
Velha e meu pai me registrou em Vitória no 
mesmo dia. Não sei por quê. Mas tudo bem, sou 
capixaba assim mesmo. 
 Docca, pode continuar.  

 
O SR. DOCCA LOUREIRO - Bom, estamos 

aqui para falar um pouco dessa relação, desse 
trabalho que a gente desenvolve com esse 
público estudantil. Isso vem de uma faixa de uns 
trinta anos já. O Hudson é parceiro, é 
companheiro de muito tempo. Esse trabalho a 
gente vem buscando temas educativos e 
levando para dentro dos espaços das escolas.  

Nós já tivemos vários projetos como: A 
Escola vai ao Teatro, mas hoje o teatro vai à 
escola. A gente trabalha com esses temas 

educativos na área de educação ambiental, 
educação para o trânsito, direitos humanos. 
Todos esses temas a gente busca levar para 
esse espaço das escolas, com a intenção de 
despertar talentos, com a intenção de formar 
plateias, com a intenção de incentivar, 
despertar esse interesse pelo fazer cultural, 
pelo fazer artístico nessas crianças, nesses 
adolescentes e também nos adultos, que 
também têm essa afinidade com a arte.  

Esse trabalho que a gente vem fazendo, 
a gente faz pesquisa. O grupo HB, o grupo 

Meninos Travessos é um grupo de pesquisa 
em áreas educativas. Aproveitando a presença 
das representantes da educação para o 
trânsito, educação ambiental, dizer que a 
gente vem, com esses trabalhos nas escolas, 
hoje, por exemplo, na área de educação 
ambiental, a gente está com o espetáculo que 
está sendo exibido ali: O Jogo do Lixo, em que 
tratamos da reciclagem, da coleta seletiva e 
outros temas voltados para a condução do 
lixo, a importância da reciclagem.  

Na educação para o trânsito, a mesma 
coisa, a gente vem buscando, desde a década de 
90, nas ruas da Grande Vitória, em todo o 
estado do Espírito Santo e, também, como falei 
anteriormente, dentro das escolas. Isso tem 
despertado. Hoje, nosso público de trinta anos 
atrás, que eram alunos, hoje são pais, mães, até 
avós, inclusive, a gente, às vezes, até é 
confundido na rua pelo personagem, somos 

chamados pelo nome do personagem. Isso, para 
nós, é muito gratificante.   

Agora, não é tão fácil assim a gente 
adentrar ao espaço da escola, por questões 
burocráticas. A gente tem algumas dificuldades 
por conta de que nós somos profissionais, 
temos que ter o retorno financeiro de projetos 
que nos condicionem adentrar às escolas, de 
políticas públicas, na realidade, que nos deem 
condição do profissional da arte poder mostrar 
a sua arte e honrar os seus compromissos 
mensais, que nada mais é do que os de qualquer 
outro ser humano, as dívidas que a gente 
adquire no dia a dia.  

Esses trabalhos de educação na escola 
são muito bem aceitos pelas professoras, pelo 
corpo docente. E a gente busca, com isso, fazer 

essa integração, despertar esse talento dentro 
da criança, ao ponto de depois, quando no 
final do espetáculo, é formada uma fila 
quilométrica, nós costumamos falar que 
ficamos com a munheca doendo de tanto 
autógrafo que a gente dá no final. Então, isso 
é muito gratificante.  

Hoje nós temos uma página no 
Facebook, no Instagram. Depois eles buscam 
ser adicionados pelo grupo e querem falar 
com a gente.  

Eu trabalho com festa infantil também, 
recentemente, ontem eu recebi um 
telefonema da aniversariante querendo falar 
com o palhaço, eu faço o palhaço Ping-Pong, 
querendo falar com o palhaço. Então, você, às 
vezes, você tem que deixar o Docca Loureiro e 
se tornar o palhaço em qualquer situação. 
Então, essa é a importância dessa arte. 
 Eu vou passar um pouco a palavra para 
o Hudson Braga porque ele vai fazer uma 
complementação desses trabalhos que a 
gente vem desenvolvendo junto às escolas.  

Mas, que fique frisado essa 
importância de estarmos nesse espaço com 
espetáculos, com atividades artísticas de 
forma alternativa, de forma que os trabalhos 
sejam feitos adaptáveis em qualquer espaço. 
Não precisa ter o palco italiano, não precisa 
ter o espaço específico. A gente faz em 
quadra, na praça, na praia, na calçada, onde for 
possível a gente estar apresentando nosso 
espetáculo.  
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Como apresentei já o Hudson Braga, vou 
passar um pouco a palavra para ele para fazer 
um complemento dessa minha fala. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Hudson, pode puxar o pedestal para 
você, bem próximo aí. Pode ficar à vontade. 
 
 O SR. HUDSON BRAGA - Bom dia a 
todos, deputado presidente desta sessão, Danilo 
Bahiense, Carlos Von, pessoas que a gente está 
acostumado a ver no dia a dia na atuação. 
 É um prazer muito grande estar aqui 
participando de uma comissão como esta, 
porque a gente sabe das dificuldades que 
enfrentamos enquanto artistas para poder, 
como o Docca falou, dar continuidade às nossas 
ações. 
 Somos cidadãos e, como cidadãos, temos 
deveres e através dos nossos trabalhos é que a 
gente consegue cumprir com os deveres do dia 
a dia. Estar numa comissão como esta, nos 
possibilita falar um pouco das nossas agruras 
com relação a exercer a execução do nosso 
ofício, enquanto artistas.  

O tema arte como forma de educação, 
eu poderia... Se me permitem, só uma 
complementação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Fique à vontade. 

 
O SR. HUDSON BRAGA - Educação e 

transformação social. Porque a gente está com 
duas pessoas aqui, à Mesa, com dois temas 
importantíssimos, principalmente pelo que 
estamos passamos na atualidade com relação à 
violência, que a gente já vem presenciando no 
trânsito brasileiro. O trânsito brasileiro mata 
mais do que qualquer guerra civil no mundo. 
Não é isso? 

Então, assim, quando a gente coloca a 
arte a serviço da informação ou da perpetuação 
ou da rotina mesmo, daquilo que a gente já 
sabe que está acontecendo... Ou seja, eu sei que 
eu não posso entrar em um carro e ligar a chave 
na ignição e sair sem o cinto de segurança. Eu 
sei disto, a população sabe disto, todos nós 
sabemos disto. Porém, a gente precisa, parece, 
ter uma atividade cotidiana, como levantar, 

escovar os dentes e lavar o rosto. E a gente não 
tem isso. 

É claro que quando a gente trabalha com 
adultos, adultos já têm os seus vícios próprios. 
Não são vícios que maculem. Não, são vícios do 
dia a dia mesmo. 

Então, quando se trabalha arte como 
forma de educação, a gente pensa logo na 
questão da criança, do adolescente, daquela 
pessoa que vai, a partir do momento que recebe 
essa informação, levar isso para o seu dia a dia, 
para o cotidiano. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Perfeito. 

 
O SR. HUDSON BRAGA - Assim como 

educação ambiental. A gente sabe que não pode 
pegar um palito de picolé - e vocês estão vendo 
ali, naquelas imagens, é uma peça que fala 
sobre a educação ambiental. Olha o nosso 
público! O nosso público são crianças e 
adolescentes que, a partir do momento em que 
vivenciam no palco aquilo que eles fazem no seu 
dia a dia, que nós fazemos no nosso dia a dia, a 
gente começa a buscar essa reflexão que o 
Docca falou. 

Então, assim, estou muito contente e em 
um momento complicado, onde o artista tem 
sido visto de uma maneira meio deturpada. Nós, 
artistas, estamos à disposição total para 
contribuir com qualquer que seja a vertente 
política, sem partido, qualquer que seja a 
vertente das empresas privadas. 

A gente sabe que dentro das empresas 
privadas, algumas têm as suas ações e as suas 
ações, às vezes, não condizem com aquilo que a 
gente pensa enquanto ambientalistas, enquanto 
pessoas preocupadas com o meio ambiente. 
Então, a gente está à disposição.  
 A gente coloca a arte como uma forma 
de educação. E eu complemento: como 
formação social. Exatamente por causa disso, 
por ter duas pessoas aqui, à Mesa, que 
corroboram exatamente com aquilo que a gente 
pensa enquanto artista. 

Claro, essas peças, elas são temáticas, 
elas foram trabalhadas, como o Docca disse, a 
partir de pesquisas que foram pedidas para a 
gente.   
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 A gente trabalha com o Sipat, ou seja, 
prevenção de acidente de trabalho nas 
empresas, também. A gente trabalha com as 
questões de saúde. Nós fazemos - não é Docca? 
- várias campanhas: Novembro Azul, Maio 
Amarelo, Agosto Lilás, que eu vi ali. Eu trabalho, 
eu faço um trabalho de enfrentamento à 
violência doméstica, ao LGBT fobia, orientação 
de gravidez na adolescência e enfrentamento ao 
racismo. 

Então, a gente tem um grupo e o nosso 
grupo trabalha voltado a essas preocupações, 
porque se a gente não se inserir nesse contexto 
de que somos importantes para poder fazer 
outras pessoas refletirem sobre o que estamos 
vivendo no dia a dia, a gente vai ser apenas mais 
um nesta sociedade machista, homofóbica, 
racista. E se a gente não se assumir racista, 
homofóbico e machista, a gente não consegue 
lutar contra isso, porque eu não faço parte 
disso. Ou seja, eu sou, mas não quero fazer, não 
faz parte da minha natureza. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Mas isso tudo é sem doutrinação. 
 
O SR. HUDSON BRAGA - Nada, nada. 

Sem doutrinação. É a questão mesmo de fazer, 
de a gente se ver no lugar do outro. Isso é 
importantíssimo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - E respeitar suas diferenças. 

 
O SR. HUDSON BRAGA - Com certeza, 

com certeza. 
Então, assim, a arte, ela funciona nesse 

sentido. E como o Docca falou, a gente tem 
muita entrada em algumas escolas, por quê? 
Muitos diretores, muitos professoras e 
professores conhecem o nosso trabalho como 
complemento daquilo que eles trabalham 
pedagogicamente em suas escolas. Então, 
trabalhando a complementação nas escolas, 
eles podem inserir, pedir aos alunos trabalhos e 
pesquisas baseadas naquilo que viram. 

A gente tem certa dificuldade com 
alguns lugares, porque existem leis, existem 
normas. As leis, elas regem, elas são, existem 
realmente para poder diferenciar algumas 
coisas. Mas às vezes, a gente sabe, existem leis 

que garantem o teatro, garantem a arte, 
garantem a cultura dentro da escola, dentro da 
educação. Porém, a gente não tem como ir à 
escola diretamente, porque em algumas 
escolas, principalmente no caso das estaduais, 
existem normas que impedem que o próprio 
aluno garanta o seu acesso. Ou seja, ou é para 
todos ou não é para nenhum. Mas de que 
maneira o grupo, como o Docca falou, que é 
profissional, que trabalha especificamente com 
o teatro, com a arte, no nosso caso o teatro, vai 
sobreviver? 

Então, parabéns, Torino! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Tem escolas estaduais que não garantem 
o acesso de vocês? Mas com qual alegação 
mesmo? 

 
O SR. HUDSON BRAGA - A alegação é a 

seguinte: tem uma portaria que diz que é 
proibido qualquer tipo de comércio nas escolas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Mas vocês fazem comércio lá dentro? 
Vendem alguma coisa? 

 
O SR. HUDSON BRAGA - Absolutamente 

nada. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Tudo bem. 

 
O SR. HUDSON BRAGA - A gente leva 

nossa arte e a gente entende até, mas aí seria 
uma discussão e um estudo, uma pesquisa de 
vocês... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Pode deixar. 

 
O SR. HUDSON BRAGA - ...junto com a 

Secretaria de Estado da Educação, para dirimir, 
definir o que é comércio e o que é 
complemento pedagógico na escola. 

Garante-se que tenha uma verba 
destinada à arte, à cultura e ao teatro. Porém, a 
gente não consegue entrar porque essa verba 
nunca chega aos diretores. Ou, se chega, a 
gente não sabe como são destinadas. 
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Eu já falei demais. A gente pode fazer um 
pingue-pongue, mas estou vendo as imagens ali 
e me emociono, porque quando a gente está no 
palco e a gente percebe o brilho das crianças, 
dos adolescentes e principalmente dos 
pedagogos - que são o nosso foco, porque é 
através deles que vai ser disseminado e 
ampliado o nosso trabalho -, a gente se sente 
emocionado. Estar aqui, dentro da Assembleia, 
dentro de uma Casa de Leis, à frente de pessoas, 
discutindo cultura numa Comissão de Cultura, é 
muito emocionante.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ligada à arte é mais emocionante ainda. 
 
O SR. HUDSON BRAGA - Pois é. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Porque arte é cultura. 
 
O SR. HUDSON BRAGA - Sim! Deputados 

Carlos Von, Torino e Danilo, parabéns por vocês 
fazerem parte desta comissão e obrigado por a 
gente saber que a gente precisa e pode contar 
com representantes como vocês. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Obrigado! Pode contar que nós vamos 
ver por que algumas escolas não aceitam a 
presença de vocês.  

 
O SR. HUDSON BRAGA - A gente 

entende. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - A gente vai tentar fazer alguma coisa a 
respeito para ver, porque em educação, nas 
escolas, a cultura tem que entrar, a arte tem 
que entrar. Tem que entrar, com certeza, como 
forma de educação. 

 
O SR. HUDSON BRAGA - Só uma única 

informação.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Pode falar. 
 
O SR. HUDSON BRAGA - Eu faço parte do 

Conselho Estadual de Cultura, eu sou membro 
titular do Conselho Estadual de Cultura. E lá 

dentro a gente já tentou, algumas vezes, trazer 
essa discussão, dentro do Conselho Estadual de 
Cultura. E as pessoas que estão lá, que 
representam a Educação do Estado, a gente 
nunca consegue essa conversa com o secretário, 
ou o próprio governador, que seja, ou alguém 
ligado, para a gente colocar a nossa contribuição 
nesse processo pedagógico e de educação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Tem despesa isso? 
 
O SR. HUDSON BRAGA - Despesa? 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Tem alguma despesa? 
 
O SR. HUDSON BRAGA - Não.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É gratuito? 

 
O SR. HUDSON BRAGA - Nosso 

espetáculo? 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É. 

 
O SR. HUDSON BRAGA - A gente precisa 

sobreviver. Por exemplo, se eu vou ao cinema 
hoje, eu, sozinho, não gasto menos do que 
trinta reais. Se a gente vai para uma escola e a 
escola tem o discernimento, ela própria pode 
definir, ela pode tirar - “tirar” entre aspas -, 
solicitar que o aluno leve, a título de 
contribuição, um real, dois reais, três reais. Para 
a gente, a gente não vai ficar rico. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Faz uma diferença muito grande. Já 
entendi como funciona. 

 
O SR. HUDSON BRAGA - Não vai ficar 

rico. Porém, os alunos também não ficarão 
pobres. Então, tem uma resistência muito 
grande e a gente precisa continuar, porque o 
público não vai ao teatro. Se eu perguntar aqui 
qual foi a última vez que cada um de nós aqui 
foi ao teatro, talvez a gente vá pensar bastante 
para lembrar qual foi a última vez que comprou 
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um ingresso e entrou num teatro para assistir a 
um espetáculo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok. Obrigado, Hudson, pelas suas 
palavras aqui. 

 
O SR. HUDSON BRAGA - Eu que te 

agradeço. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Também meu amigo Docca.  
Docca, você quer falar? (Pausa) 
Rapidinho, para a gente passar para a 

próxima pessoa. 
 
O SR. DOCCA LOUREIRO - Claro. 
Complementando,  o que a gente tem é 

essa dificuldade de as escolas, do corpo 
docente, nos proporcionar essa entrada nas 
escolas por conta desse pedido, porque eles 
acham que a gente está fazendo comércio 
dentro da escola. E não é, é uma contribuição 
do aluno. A gente dá a nossa, porque o nosso 
ingresso num teatro convencional, digamos, 
Carlos Gomes, nunca seria cinco reais.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Quem pudesse dar, também. 
 

O SR. DOCCA LOUREIRO - Mas na escola 
a gente costuma fazer esse trabalho por três, 
cinco reais, no máximo. E nenhum aluno fica 
sem assistir. A gente costuma atingir cinquenta 
por cento do público estudantil. Os outros 
cinquenta por cento também assistem ao 
espetáculo. Então, a gente dá a nossa 
contribuição. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Por favor, um microfone sem fio para o 
nosso procurador. (Pausa) 

 
O SR. MATUSALÉM DIAS MOURA - 

Também faço parte do Conselho Estadual de 
Cultura e já vi esses debates lá. O problema é o 
seguinte: é dinheiro sim! Porque têm os editais 
da Secretaria de Estado da Cultura que não 
destinam dinheiro para isso, às vezes. É pouco, e 
esse que é o problema na realidade. E me 

parece que este ano já está completo também; 
não vai ser para o ano que vem, não vai ter o 
ano que vem. 

Então, o que deveria fazer - a sugestão 
que faço - é trazer aqui o secretário estadual de 
Cultura ou alguém da Secretaria de Cultura para 
incluir essas verbas que são dedicadas à Cultura, 
essas verbas que são dedicadas lá no orçamento 
da Secretaria de Cultura, são dedicadas para a 
música, para a literatura, para o teatro, para o 
circo... E também que incluísse esses 
teatrólogos que se apresentam nas escolas, que 
vão lá. E só estou dizendo isso porque me 
parece que faltou ele dizer isso. É incluir nos 
editais da Secretaria de Estado da Cultura para o 
próximo ano - porque me parece que este ano 
já está pronto, eles vão decidir agora, dia 05 - 
também alguma verba para que seja 
compensada a esses teatrólogos. Só queria dizer 
isso. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É um projeto de lei, não é, Matusalém? 
Nosso advogado, o Petrônio, está ali atrás, já 
está...  

 
O SR. MATUSALÉM DIAS MOURA - Já 

está em andamento.    
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Já está ali atrás, está só pensando ali. 
 
O SR. MATUSALÉM DIAS MOURA - É isso 

aí que eu queria dizer. Parece-me que ele não 
falou... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Matusalém, conheço V. Sr.ª, mas se 
apresente aos telespectadores, nesse exato 
momento, que estão em casa, ali na câmera. 

 
O SR. MATUSALÉM DIAS MOURA - Não, 

eu não tenho que aparecer, não. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Matusalém é o nosso procurador da 
Casa, trabalha aqui na Casa. 

 
O SR. MATUSALÉM DIAS MOURA - É, 

meu nome é Matusalém. Aliás, meu nome é um 
palavrão, né? 
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Não é, não. 

 
O SR. MATUSALÉM DIAS MOURA - Fui 

candidato a vereador na minha terra, em mil, 
novecentos e antigamente, era menino ainda, 
na época que escrevia na cédula, deputado, e 
era uma dificuldade terrível na hora de apurar 
porque eles escreviam Marques Além, Marcos 
Além, Martes Além. E o adversário lá querendo 
anular tudo. No final, ganhei a eleição por um 
voto, mas foi difícil. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É uma satisfação tê-lo aqui como grande 
amigo. 

O SR. MATUSALÉM DIAS MOURA - O 
prazer é meu. E desculpe-me me meter. Não 
tinha que meter, não é a minha função aqui. 
Mas, porque sou também do Conselho de 
Cultura, resolvi... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Veio a contemplar, complementar o 
assunto tão evidente aqui. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - O nome é grande, mas deve viver muito, 
porque, afinal de contas, o seu xará viveu 
novecentos e sessenta e três anos. 

 
O SR. MATUSALÉM DIAS MOURA - Eu só 

quero dez por cento disso. 

 
O SR. DOCCA LOUREIRO - Deputados, 

para finalizar, quero só citar aqui que também 
estou presidente do Conselho Municipal de 
Políticas Culturais de Vila Velha. Estou em 
exercício, porque, mês que vem... Fizemos uma 
eleição tampão por dificuldades que estavam 
acontecendo em Vila Velha, e estou como 
presidente em exercício. Mês que vem, faremos 
nova eleição. 

E a gente conseguiu aprovar junto à 
Secretaria de Educação, depois de muita 
dificuldade burocrática, um edital de 
chamamento no qual também fomos 
aprovados. Vamos conseguir, depois de muito 
tempo, adentrar as escolas municipais com os 
nossos espetáculos. E aproveitando a Semana 

Nacional do Trânsito, vamos estar com 
espetáculo de educação para o trânsito e 
também de educação ambiental.  

E é o trabalho que também, enquanto 
presidente da Associação Canela Verde de 
Cultura, estamos desenvolvendo - essa parceria 
- com todas as artes. 

Agradeço, mais uma vez, aproveitando a 
palavra do Hudson também, aos deputados. 
Estamos aí abertos a discutir novos projetos 
para o estado não só na área da Educação, mas 
em todas as áreas possíveis para que o estado 
do Espírito Santo rompa essas barreiras e 
realmente passe a fazer parte do cenário 
cultural brasileiro e, quiçá, mundial. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Obrigado. 
 
O SR. DOCCA LOUREIRO - Muito 

obrigado pela oportunidade. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Claro. Sempre. 
Para falar agora sobre o trabalho 

desenvolvido no Espírito Santo, departamento 
do Detran ES. 

Olha, teve uma campanha do Detran, 
que achei maravilhosa. 

- Alfredo, cadê você, Alfredo? 
Ele fala: Alfredo? 
- Onde eu estou? 
- Está morta! 
- É, a gente estava casando. 
- Vocês beberam. 
- Então, a gente estava casando, 

bebemos. 
Aí, ela fala bem assim: Mas cadê o 

Alfredo? 
- O Alfredo sobreviveu, a senhora 

morreu. Mas não liga, não. Ele vai morrer em 
breve... de remorso. 

Muito bacana, é uma campanha muito 
seca, forte, mas acho que é só assim. 

O cinto de segurança a pessoa só usa 
porque toma uma multa. Porque não adianta, 
tem coisa que a gente tem que punir para 
prevenir a própria vida alheia. 

Então, a Sheila Sibaldo Zambone Silverol, 
gerente de Educação do Trânsito e Estatística 
dessa importante instituição, pode falar. 
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Sheila, é um prazer recebê-la aqui. 
 
A SR.ª SHEILA SIBALDO ZAMBONE 

SILVEROL - Bom dia! 
Eu que agradeço o convite. 
Para a gente, falar de educação de 

trânsito é tão prazeroso! Sinto-me privilegiada 
em trabalhar com educação de trânsito porque 
na minha época, lembro-me, não tive educação 
para o trânsito e, talvez, grande parte da 
sociedade também não teve; por isso o trânsito 
de hoje. 

Tive um diretor que sempre falava assim: 
As leis não têm que ser respeitadas, elas têm 
que ser obedecidas. E não presenciamos isso. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Fato. 
 
A SR.ª SHEILA SIBALDO ZAMBRONE 

SILVEROL - Hoje, o Código de Trânsito prevê, no 
art. 73, que a Educação tem que estar nas 
escolas desde a base, desde a educação infantil 
até o 3º ano. Antigamente era 3º ano, agora é 
ensino médio. 

Temos uma equipe muito pequena, mas 
que tem feito um trabalho grandiosos nos 
setenta e oito municípios. Então estamos 
presentes, hoje, em quase todos - nós nos 
fazemos -, mesmo com uma equipe muito 
pequena. E para nós também é muito difícil 
entrar nas escolas, mesmo nós sendo Estado. 
Ainda somos questionados e criticados em dizer 
que não fazemos. Que falta, sei que falta porque 
não temos tantos recursos, como muita gente 
acha que tem. Mas, não temos, infelizmente.  

Nossas contratações, hoje, também são 
muito difíceis, tudo é muito burocrático. Então 
para se contratar uma equipe hoje, a gente 
precisa fazer licitação, e isso demora muito 
tempo. Precisamos fazer termo de referência, 
que também demora bastante. Mas, pensando 
nisso, o nosso diretor atual, Givaldo Vieira, 
trouxe para nós a proposta de criar a escola 
pública de trânsito. Vendo a dificuldade que 
temos em estar nas escolas, estamos criando 
um curso de pós-graduação, capacitação para os 
professores, porque vamos provocá-los 
primeiro. Não adianta chegar com um projeto e 
querer que o professor trabalhe, sendo que a 
carga horária dele não comporta; sabemos 

como é difícil. Sei porque sou professora. Então, 
para um professor, mais um projeto seria mais 
um estresse. Então, temos que provocar esses 
professores para que eles entendam que hoje, 
trabalhar trânsito é trabalhar com a vida. Não 
estamos aqui para falar de dinheiro. Porque é 
isso que hoje a sociedade busca: se sei que vou 
ser punida, vou fazer. Então, se tomo uma multa 
porque não uso o cinto ou porque uso o 
celular... E ainda assim as pessoas usam o 
celular no trânsito, o que aumenta o risco em 
quatrocentos por cento; o risco de acidente no 
trânsito é muito alto e as pessoas ainda não têm 
essa consciência.  

Então, estamos levando essa proposta 
para os professores, para que eles vejam a 
necessidade. Porque não é um trabalho pontual, 
não adianta a nossa equipe chegar a uma escola 
de um município lá em Sooretama, lá em Venda 
Nova, fazer um trabalho e ir embora. Isso tem 
que ter uma continuidade. Não adianta, a 
educação é contínua. Então, tenho que educar 
essa criança, tenho que educar esse jovem, 
futuros motoristas; mostrar, hoje, a realidade. 
Estamos mudando hoje o perfil das nossas 
campanhas levando para algo mais sério. Não 
adianta ficar levando tudo de forma leve. O 
trânsito não é leve, e os números estão aí. 
Motociclistas, hoje, superlotam os hospitais. A 
saúde está abarrotada. De dez leitos, seis são 
ocupados por motociclistas, e na sua maioria 
jovens. Então isso sobrecarrega muito. E temos 
que trabalhar, temos que debater.  

Hoje, as crianças e os jovens têm que ter 
essa noção de educação, desde já. Pensando 
nisso a escola pública vai provocar os 
professores para que eles entendam a 
necessidade de se trabalhar o trânsito em sala 
de aula. Vamos credenciar as pessoas que têm 
interesse em trabalhar trânsito até para nos 
ajudar. A nossa equipe é muito pequena. e 
temos que dar conta, temos que bater metas, e 
não conseguimos. Então, vamos credenciar 
pessoas para que nos ajudem também nesse 
processo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Muito bom! Muito bom! Falou nua e 
cruamente, e entendi totalmente o recado. 

Sheila, muito obrigado pela sua 
participação, mas, se quiser falar mais ainda...  
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A SR.ª SHEILA SIBALDO ZAMBRONE 
SILVEROL - Não. Nós que agradecemos. E 
estamos à disposição. É só ligar para a gente e 
pedir, que damos um jeitinho. Nossa agenda 
aperta aqui e estaremos lá.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Foi muito objetiva. Agradeça ao Givaldo 
Vieira para mim.  

 
A SR.ª SHEILA SIBALDO ZAMBRONE 

SILVEROL - Claro. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Manda um abraço para ele. 
A SR.ª SHEILA SIBALDO ZAMBRONE 

SILVEROL - Claro. Mando sim, obrigada. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Agora, Anna Cláudia vai abordar o 
trabalho desenvolvido pelo Instituto Estadual de 
Meio Ambiente - Iema. 

Anna Cláudia, bom dia! 

 
A SR.ª ANNA CLÁUDIA TRISTÃO - Bom 

dia! 
Agradeço, deputado, o convite ao 

deputado Danilo, ao Carlos, aos demais 
presentes e àqueles que nos assistem. 

Gostaria que entregasse aos deputados... 
Parecia que estava adivinhando; trouxe três. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Três, perfeito. Obrigado. 

 
A SR.ª ANNA CLÁUDIA TRISTÃO - E aos 

demais presentes aqui, está disponível lá no 
Iema, na gerência de Educação Ambiental, o 
nosso Programa Estadual de Educação 
Ambiental.  

Ouvindo todas as falas aqui, a gente fica 
muito mexido. Eu sou também pedagoga e 
assistente social de formação e hoje não mais 
com educação infantil; hoje só estou em nível 
de faculdade e pós. E uma coisa que eu falo 
muito para minhas alunas, que eu chamo de 
colegas, aos sábados, normalmente que eu dou 
aula, além do trabalho que eu tenho no Iema 
que vou me adentrar, que tudo que nós 
estamos falando aqui nós não conscientizamos 
as pessoas, nós apenas sensibilizamos, então, 

tudo o que está sendo falado aqui... Por quê?  
Piaget fala que a formação moral da criança é 
até os sete nos de idade.  

Quarta-feira agora eu tenho uma filha 
que vai fazer dezenove anos e meu filho está 
caminhando para dezesseis anos. E, como 
professora, minha filha chegou a ser minha 
aluna na educação infantil. Então eu sei que até 
os sete anos todos nós fomos conscientizados.  

Nas minhas palestras e para minha 
equipe - hoje, no Iema, na gerência de Educação 
Ambiental somos doze pessoas, divididas em 
educação ambiental e socioeconomia, é um 
mundo de trabalho lá dentro - eu falo que hoje 
nós sensibilizamos as pessoas porque todos nós 
estamos ouvindo as questões, do trânsito ao 
trabalho aqui da arte. E nós estamos nos 
sentindo sensibilizados. Mudar de 
comportamento, de atitude, que é uma 
premissa da educação ambiental, vai muito 
além.  

E hoje o estado do Espírito Santo... Esse 
trabalho que está entregue nas mãos de vocês 
aí foi um trabalho feito dentro de setenta e oito 
municípios durante quatro anos, bem 
democrático. Nós viajamos o estado do Espírito 
Santo... 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Vocês ficaram quanto tempo fazendo 
esse trabalho?  

 
  A SR.ª ANNA CLÁUDIA TRISTÃO - 

Quatro anos.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Quatro anos. 
  
 A SR.ª ANNA CLÁUDIA TRISTÃO - 

Quatro anos. Nós iniciamos em 2012.  
Nós temos a Política Nacional de 

Educação Ambiental, que é a Lei n.º 9.795/99, 
dez anos após nós fizemos nossa Lei Estadual n.º 
9.265 e daí em diante estivemos trabalhando 
educação ambiental.  

Eu entrei no Iema em 2005, no primeiro 
concurso. Saí da área da educação formal e 
entrei para a educação ambiental e há catorze 
anos eu trabalho com educação ambiental.  

E esse trabalho aí é um trabalho que 
hoje nós estamos junto aos municípios 
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fazendo...  O Estado hoje, enquanto política 
pública... Porque o órgão gestor responsável 
pela Política Estadual de Educação Ambiental é 
a Seama e a Sedu; são os órgãos responsáveis. 
Então tenho falado muito da Sedu aqui.  

Como a própria colega disse aqui, os 
professores são muito massacrados por uma 
carga horária grande de tarefa porque, como a 
gente foi professor, e eu sei que ao longo do 
ano você tem o plano de curso para ser 
distribuído em todos os períodos e trimestres - 
antigamente eram bimestres, hoje são 
trimestres -, então, se a gente não tiver políticas 
públicas dentro dos órgãos, da Seama, do Iema, 
do Detran e de todas as secretarias, para 
fomentar tanto as escolas... Porque o professor 
é uma ponta do iceberg. Então a gente precisa 
fomentar as políticas públicas, é o nosso 
trabalho hoje dentro do Iema, a gente trabalha 
com educação ambiental não formal; a formal 
está dentro da Sedu para trabalhar, e a Sedu 
tem uma assessoria especial para trabalhar 
educação ambiental nas escolas.  

E a gente, enquanto Iema, tem 
puxado... Vamos fazer agora um trabalho, a 
partir do ano que vem, uma formação para 
multiplicadores em educação ambiental, via 
Esesp, Escola de Serviço Público; uma 
prerrogativa que a gente levou para dentro da 
Sedu. E a gente hoje, nosso secretário, nosso 
subsecretário, nosso diretor-presidente 

Alaimar Fiuza entende da importância, então 
vamos fazer a partir do ano que vem quatro 
formações, além de... Até para cumprir nosso 
Programa Estadual, porque está dentro da 
política.  

Então a gente precisa cumprir isso com 
todo grupo de professores e gestores públicos 
da área de educação, meio ambiente, 
agricultura e saúde. E também o trabalho em 
paralelo que nós temos.  

Temos agora... Em agosto entregamos 
um trabalho do Trilha Cidadã para ser 
trabalhada a acessibilidade das pessoas com 
deficiência - eu sou também assistente social de 
formação -, e aí a gente está trabalhando com 
essas pessoas para as unidades de conservação. 

Entregamos tablets com guia sonoro 
para as pessoas que têm a questão da visão, e 
as pessoas também cadeirantes, tem placas em 

Braille, mapas táteis que vão ser entregues até o 
final do ano que ainda vão ser colocados nas 
unidades. 

 Então nós temos um trabalho longo a se 
fazer, fortalecimento junto aos municípios. 
Agora no dia 9 de outubro nós estaremos em 
Viana junto com os municípios de Guarapari, 
Alfredo Chaves e Marechal para o nosso 
primeiro trabalho junto aos municípios, para o 
fortalecimento das políticas públicas em 
educação ambiental.  

Então os municípios já estão nos 
buscando para juntos fortalecermos o estadual, 
os municipais. Então, nós temos que buscar 
todas as frentes. Dentro das políticas públicas 
de educação ambiental aos municípios, o nosso 
trabalho junto com multiplicação de educadores 
ambientais, com professores e gestores públicos 
e também com a sociedade civil organizada. É 
preciso, é necessário e, eu volto a falar, o 
trabalho...  

E a gente fica muito feliz de estar 
podendo ser ouvida porque a gente precisa ter 
os nossos parlamentares nos ajudando, nos 
auxiliando para, junto às secretarias, fomentar, 
reestruturar para que, sim, a consciência, de 
fato, possa ser processo, porque tudo é 
processo na vida da gente. Então, tudo que está 
sendo falado, eu sei que estou sensibilizando 
todos vocês. Agora, daí a gente se conscientizar 
e falar: Vamos ajudar a equipe do trânsito, a 
equipe da arte, a equipe do meio ambiente. 
Porque a educação como um todo, ela não 
trabalha sozinha, e a gente sabe que é um 
trabalho longo.  

Hoje, nós temos as presentes e as 
futuras gerações, e nós já somos uma geração 
que não se falava tanto em meio ambiente no 
passado. Hoje, os nossos filhos, a quem está 
tendo netos e meus futuros netos - daqui a 
pouco eu posso ser avó, porque eu costumo 
brincar com a minha filha para esperar um 
pouquinho, porque ela está fazendo psicologia -, 
mas é uma geração que precisa, sim, trabalhar o 
hoje para, realmente, a gente ter a tão falada 
sustentabilidade que se fala. 
 Eu agradeço a todos vocês e vou fechar a 
minha fala com uma frase de um filósofo inglês 
que eu gosto muito, que ele diz assim: Os 
homens são bons ou maus, úteis ou inúteis 
graças a sua educação. 
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 Obrigada. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Anna Cláudia, muito obrigado pela sua 
presença. Eu fico muito feliz com esse 
empoderamento das mulheres nas instituições e 
também na política, porque a mulher tem um 
pensamento muito mais social do que o 
homem, às vezes, em algumas questões. Tem 
até um texto aqui que diz o seguinte: 
 

A exclusão histórica das mulheres 
pode ter retardado uma evolução 
mais desejável da organização 
política das cidades, das leis, do 
convívio social. Quando a mulher 
tem voz ativa na tomada de 
decisão, a expectativa é que a 
decisão será mais humana sem 
deixar de ser racional. 

   
 A SR.ª ANNA CLÁUDIA TRISTÃO - 
Obrigada. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Manoel Goes, meu querido amigo 
presidente do Instituto Histórico e Geográfico 
de Vila Velha, o Manoel nos acompanha sempre 
nas comissões, tanto de Comunicação Social e 
Cultura, como na de Turismo e Desporto 
também. Não é, Carlos Von? 
 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - É um 
ícone da cultura do nosso estado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É um ícone.  
 

O SR. MANOEL GOES NETO - Os amigos 
são muito generosos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Não, você que é uma pessoa prática e 
também sempre pontual com a gente. Me diz 
uma coisa, Manoel, como está o Instituto 
Histórico de Vila Velha na educação das 
pessoas? 

 
O SR. MANOEL GOES NETO - Realizando, 

como todos aqui da Mesa... Antes de mais nada, 
é sempre um prazer estar aqui, 

cumprimentando o presidente da Mesa, os 
colegas e os amigos. Estamos como todos estão 
aqui, o pessoal do teatro, o pessoal do meio 
ambiente e o pessoal do trânsito, com 
dificuldades. A cada sessão que eu tenho 
condições de participar em função da minha 
agenda maluca, eu me conscientizo, tenho mais 
certeza do quanto é importante esta Comissão 
de Cultura, do quanto é importante fazer 
entender o que é, efetivamente, a cultura, 
porque as pessoas confundem muito. 
 Entristece-me por um lado, mas, ao 
mesmo tempo, é o nosso grande motivador a 
dificuldade. Você vê o Estado falando: Nós 
temos dificuldades de verba, de estrutura... 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - O próprio Estado fala isso.   
 

O SR. MANOEL GOES NETO - Que a 
equipe é pequena. O meio ambiente, nós temos 
dificuldades, as artes, a literatura nem se fala. 
Então, a questão cultural tem que nascer aqui, 
tem que nascer com o gestor público. Nós 
temos que ter, amigos deputados e queridos 
colegas, nós temos que ter, efetivamente, 
política pública para a cultura. Tem que parar de 
achar que cultura não é representativa, que 
cultura não dá voto. Muito pelo contrário.  

Então, realmente, eu quero 
cumprimentar, mais uma vez. É uma tarefa 
árdua, mas pode ter certeza que todo segmento 
artístico cultural do Espírito Santo abraçou essa 
causa. A gente acredita nesta comissão e é 
fundamental que o Estado entenda que a 
cultura é uma questão de gestão de Estado, não 
é questão de gestão de Governo. Isso é muito, 
muito importante.  

Outra coisa, tudo começa no banco 
escolar. Se não olhar para a criança, se não tiver 
projetos de levar literatura, arte, 
conscientização social, meio ambiente, não 
vamos chegar a lugar nenhum. Então, queria 
deixar esse registro, parabenizar a todos, me 
solidarizar com os colegas aqui que têm as 
dificuldades, mas a gente não pode desanimar, 
não, Torino. Agora nós temos aqui vocês e nós 
vamos cobrar. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Sempre.  
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 O SR. MANOEL GOES NETO - Porque 
precisamos ter esses agentes junto conosco. 
 Muito obrigado. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Me fala sobre o sítio histórico lá de Vila 
Velha. Como está a preservação dele? 
 

 O SR. MANOEL GOES NETO - Em Vila 
Velha, a cultura tem um passivo cultural 
enorme. O Docca está aqui, ele convive com as 
dificuldades. Estamos, há mais de treze anos, 
sem nada de cultura, porque lá se pensa a 
cultura como entretenimento. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Mas tem muito rodeio na frente ali do 
sítio histórico. 
 

 O SR. MANOEL GOES NETO - Mas o deus 
Tupã não deixou acontecer. O deus Tupã afogou 
a arena. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deu chuva? Choveu? 
 

 O SR. MANOEL GOES NETO - Mas o sítio 
histórico do Espírito Santo - porque ali nasceu o 
Espírito Santo - está sendo, agora, cuidado, 
tendo um olhar mais profissional. Existe um 
comitê gestor do sítio histórico para nós 
conseguirmos salvar o que resta, ainda, de 
história e fazermos, realmente, a inteira 
importância que a Prainha de Vila Velha, o sítio 
histórico de Vila Velha têm. Mas precisamos 
muito da ajuda da iniciativa privada, que a gente 
tem feito esse trabalho junto com eles, e 
também do poder público. Mas a gente 
acredita, continuamos acreditando que a gente 
vai ter sucesso. Já avançou muito, já tem uma 
Comissão de Cultura, mas preciso entender que 
essa comissão entenda o que é efetivamente 
cultura. Você não faz cultura sem envolver as 
comunidades. Cultura é povo! Cultura é gente! 
Cultura não é show!  Então é isso que eu queria 
deixar para vocês. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - E a publicidade também ajuda muito a 
envolver as comunidades.  
 

 O SR. MANOEL GOES NETO - Com 
certeza, com certeza. Então, nós temos vários 

projetos muito interessantes, que a gente está 
acreditando, apesar do pouco tempo. Agora nós 
só temos menos de um ano, porque depois 
existem todos aqueles comprometimentos 
eleitorais... 
  
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É verdade. 
 

 O SR. MANOEL GOES NETO - Então, 
vamos em frente. O sítio continua, o sítio não 
vai acabar. Não é questão de gestão. É o que eu 
sempre falo: o Instituto Histórico não participa 
de campanha política. O Instituto Histórico de 
Vila Velha recebe todos aqueles que trazem 
projetos factíveis sérios, que beneficiam e 
fomentam a cultura. Então, é isso que a gente 
precisa.  
 Muito obrigado e desculpe eu me 
estender. 

  
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Nada, Manoel. Você aqui tem moral. 
Você é uma excelência da cultura, da arte, da 
preservação da história do Espírito Santo. 

 
 O SR. MANOEL GOES NETO - É. A gente 
procura fazer um pouquinho, e o outro faz outro 
pouquinho. Quem sabe? Muito obrigado. 

  
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - A união faz a força. 

 
 O SR. MANOEL GOES NETO - Sempre. 

  
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Então, agradeço muito sua presença 
aqui, Manoel Goes, presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico de Vila Velha; Sheila, que 
veio representando o Detran. Belíssimo 
trabalho. Que venham campanhas fortes, para 
que as pessoas se conscientizem da importância 
de respeitar as leis. 
 Anna Cláudia, obrigado pelo livro que 
vocês fizeram: Programa Estadual de Educação 
Ambiental. É este livro aqui, olha. E a pessoa 
encontra esse livro onde? 

 
  A SR.ª ANNA CLÁUDIA TRISTÃO - 
Comigo lá no Iema.  
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 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Lá no Iema. Está vendo? 
  
 A SR.ª ANNA CLÁUDIA TRISTÃO - Em 
Jardim América. 
  

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Em Jardim América. Vai lá, procura Anna 
Cláudia.  
 

 A SR.ª ANNA CLÁUDIA TRISTÃO - Na 
Gerência de Educação Ambiental. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Na Gerência de Educação Ambiental, 
com um belo sorriso. Está bom?  
 E o Docca Loureiro, meu querido amigo 
Docca, obrigado pela presença aqui. Vamos 
tentar fazer algumas coisas para melhorar o 
acesso de vocês às escolas estaduais daqui do 
estado do Espírito Santo. 
 Obrigado ao Hudson, também, pela 
presença.  
 Agora 9h35min. Nós temos um acordo, 
porque está sendo transmitido ao vivo. Já posso 
encerrar, não é? Daqui a pouco vai ter a 
Comissão de Turismo e Desporto, mas vai ter 
uma sessão agora, ao vivo, da CPI das Licenças. 
Então, a de Turismo e Desporto não vai ser 
transmitida ao vivo, mas ela vai entrar na 
programação, vai começar daqui a pouco. Está 
bom? Vai vir a CPI das Licenças.  
 Docca, você queria falar alguma coisa? 
 
 O SR. DOCCA LOUREIRO - Agradecer 
mais uma vez... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ô, meu Pai, obrigado. 
 
 O SR. DOCCA LOUREIRO - Pela 
oportunidade por estarmos juntos e dizer, 
parafraseando o nosso grande poeta Ferreira 
Gullar: A arte existe, porque a vida não basta.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Que legal. 
 
 O SR. DOCCA LOUREIRO - Passa por aí. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É isso aí! 

 O SR. DOCCA LOUREIRO - Obrigado. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Leonardo Lares. Cadê o Leonardo? 
Leonardo, obrigado pela sua presença. É o 
presidente da ABBTUR. O Espírito Santo 
também nos acompanha sempre, hein? Manoel 
Goes, Leonardo Lares. 

 
 O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Estão 
bem representados aqui. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Puxa vida! E também o Flávio Melo, 
fisioterapeuta do PSL. É funcionário da Casa, 
também sempre acompanhando a gente. 
Matusalém, além de qualquer coisa, você está 
sempre com a gente. As meninas que estão ali, 
você lembra o nome delas? Gosto de falar o 
nome de todo mundo. As taquígrafas Kátia, 
Gerusa e Viviane.  
 Você tem que ver a letra da taquígrafa. 
Se você acha a sua letra feia, da taquígrafa, meu 
filho! Mas, olha, ela sabe tudo o que está 
escrevendo, tá. Não é feia, não, é porque é 
pressa mesmo. Tudo o que estou falando aqui, 
ela está escrevendo lá. É dialeto, quase. 
 A repórter é a Titina, está ali agora; a 
câmera, Gracielli, belíssima. Está segurando ali: 
Vão embora, deputado, que tem que ir 
rapidinho; e o câmera? Tommaso. Legal! 
 Então, obrigado pela audiência de todos 
vocês. Deixo aquele encerramento padrão - 
tem encerramento padrão que a gente tem que 
fazer aqui: Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, 
que será extraordinária, audiência pública, que 
será realizada no dia 3 de setembro - é amanhã, 
não esquece, não -, no plenário da Assembleia 
Legislativa. É aqui na Casa de Leis mesmo.  

Vale a pena sua participação, que vamos 
fazer uma audiência superbacana: ritmo do 
forró como patrimônio cultural do Brasil. Tem 
que virar. Tá bom? Itaúnas que o diga! 

Fiquem em paz. Tchau pessoal. 
09h55min. Encerrados os trabalhos.   

 
(Encerra-se a reunião às 

9h55min) 
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