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PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 174/2019 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Legislativa o incluso Projeto de Lei 
Complementar que “Transforma o Fundo do 
Trabalho Penitenciário - FTP em Fundo Rotativo 
do Sistema Penitenciário”. 

 

A presente proposta tem por finalidade a 
transformação do referido Fundo do Trabalho 
Penitenciário - FTP em Fundo Rotativo do 
Sistema Penitenciário, com o intuito de 
promover a atualização e adequação da Lei nº 
2.526, de 03 de agosto de 1970, manter os 
recursos financeiros já existentes em prol das 
finalidades previstas na Lei, ampliar as fontes de 
recursos do Fundo, alterar a distribuição da 
aplicação dos recursos auferidos, objetivando 
proporcionar recursos e meios para financiar e 
apoiar as atividades e programas de 
modernização e aprimoramento, projetos e 
ações de assistência aos presos, internados e 
egressos do Sistema Penitenciário Estadual. 

 

Na oportunidade, esclareço que, 
atualmente, é de praxe os recursos decorrentes 
de fianças serem destinados ao FTP para 
aplicação em atividades específicas e, em regra, 
que destoam das diretrizes da Política 
Penitenciária Estadual. 

 

Portanto, com a nova redação proposta, 
a aplicação dos recursos destinados ao Fundo 
Rotativo será decidida por um Conselho Gestor, 
que prevê, inclusive, a vedação de que os 
recursos sejam destinados a programas, 
projetos e ações que não coincidam com a 
política penitenciária estadual. 

 

Ademais, ressalte-se que o projeto de lei 
proposto prevê a aplicação de recursos com a 
remuneração de mão de obra de presos nos 
moldes estabelecidos pela Lei de Execução 
Penal. 

Insta ressaltar, ainda, a importância do 
Fundo Rotativo do Sistema Penitenciário no 
atual contexto de austeridade que o Governo do 
Estado do Espírito Santo perpassa, de modo que 
a captação de recursos por meio do referido 
Fundo propiciará o aprimoramento do Sistema 
Penitenciário Estadual, sem, contudo, onerar o 
Erário. 

 
Em observância às disposições da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - 
Lei de Responsabilidade Fiscal, segue, em anexo, 
a estimativa do impacto orçamentário-
financeiro, bem como a declaração do 
ordenador da despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a lei 
orçamentária anual e compatibilidade com o 
plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias. 

 
Diante das considerações acima 

expostas, Senhor Presidente e Senhores 
Deputados, solicito o empenho de Vossas 
Excelências no sentido de aprovar o presente 
Projeto de Lei Complementar. 

 
Vitória, 09 de setembro de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 045/2019 
 

Transforma o Fundo do Trabalho 
Penitenciário - FTP em Fundo Rotativo do 
Sistema Penitenciário. 

 

Art. 1º Fica transformado o Fundo do 
Trabalho Penitenciário - FTP, regido pela Lei 
Estadual 2.526, de 03 de agosto de 1970, em 
Fundo Rotativo do Sistema Penitenciário. 

 

Parágrafo único. O Fundo Rotativo do 
Sistema Penitenciário será vinculado à 
Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, 
diretamente ao Gabinete do Secretário de 
Estado da Justiça, e terá a finalidade de 
proporcionar recursos e meios para financiar e 
apoiar as atividades e programas de 
modernização e aprimoramento dos programas, 
projetos e ações de assistência aos presos, 
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internados e egressos do Sistema Penitenciário 
Estadual. 

 
Art. 2º Constituem recursos do Fundo 

Rotativo do Sistema Penitenciário:  
 
I - dotações orçamentárias do Estado; 
 
II - doações, contribuições em dinheiro, 

valores, bens móveis e imóveis, que venha a 
receber de organismos ou entidades, bem como 
de pessoas físicas e jurídicas; 

 
III - recursos provenientes de convênios, 

contratos ou acordos firmados com entidades 
públicas ou privadas; 

 
IV - receitas de juros, comissões e outras 

resultantes de aplicações de recursos do próprio 
Fundo; 

 
V - multas decorrentes de sentenças 

penais condenatórias com trânsito em julgado; 
 
VI - fianças quebradas ou perdidas, em 

conformidade com o disposto na lei processual 
penal; 

 
VII - rendimentos de qualquer natureza, 

auferidos como remuneração, decorrentes de 
aplicação do patrimônio do Fundo Rotativo do 
Sistema Penitenciário;  

 
VIII - saldos apurados no exercício 

anterior; 
 
IX - parcela da remuneração do trabalho 

do preso, destinada ao Estado por força do 
artigo 4º inciso IV desta Lei; 

 

X - recursos resultantes da 
comercialização da produção de qualquer 
natureza, sejam elas industrial, artesanal, 
extrativa e agropecuária dos presos dos 
estabelecimentos penais do Estado do Espírito 
Santo, dentre outros; 

 

XI - multas e demais sanções pecuniárias 
aplicadas pela Secretaria de Estado da Justiça, 
em virtude de inexecução parcial ou total de 
contratos administrativos, com fulcro na Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

XII - produto da alienação de 
equipamentos, viaturas ou materiais inservíveis 
ou em desuso no Sistema Penitenciário 
Estadual; 

 
XIII - outros recursos que lhe forem 

destinados por edição de norma legal; e 
 
XIV - quaisquer outras receitas eventuais. 
 
§ 1º Os recursos a que se refere este 

artigo serão, obrigatoriamente, depositados em 
instituições financeiras oficiais do Estado e à 
Conta Única do Tesouro Estadual. 

 

§ 2º Ressalvada a hipótese de exigência 
legal, a movimentação do Fundo Rotativo do 
Sistema Penitenciário será realizada pelo 
Secretário de Estado da Justiça, na qualidade de 
ordenador de despesa, ou quem ele delegar, em 
banco oficial do Estado do Espírito Santo. 

 

§ 3º A escrituração contábil e a aplicação 
dos recursos do Fundo Rotativo do Sistema 
Penitenciário, nos prazos previstos pela 
legislação em vigor, estarão sujeitas a prestação 
de contas ao Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo e aos demais órgãos de controle 
interno e externo do Estado. 

 

§ 4º Os bens recebidos em doações, 
adjudicados, penhorados, cedidos ou adquiridos 
pelo Fundo Rotativo do Sistema Penitenciário 
serão incorporados ao patrimônio da Secretaria 
de Estado da Justiça do Espírito Santo. 

 

§ 5º A destinação dos recursos do Fundo 
Rotativo do Sistema Penitenciário será 
deliberada pelo Conselho Gestor do referido 
Fundo, ficando vedado o condicionamento da 
aplicação dos recursos a programas, projetos e 
ações que não coincidam com a política 
penitenciária estadual e/ou com as disposições 
desta Lei Complementar. 

 

Art. 3º Os recursos do Fundo Rotativo do 
Sistema Penitenciário serão aplicados 
exclusivamente em prol do Sistema 
Penitenciário Estadual, especificamente em: 

 

I - construção, ampliação, reforma e 
manutenção e aprimoramento de 
estabelecimentos penais; 
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II - manutenção dos serviços atinentes ao 
Sistema Penitenciário Estadual; 

 

III - formação, aperfeiçoamento e 
especialização dos profissionais do Sistema 
Penitenciário Estadual; 

 

IV - aquisição de material permanente, 
equipamentos e veículos; 

 

V - implantação de medidas pedagógicas 
relacionadas com a profissionalização do preso 
e do internado; 

 

VI - formação educacional e cultural do 
preso e do internado; 

 

VII - execução de projetos, incluindo a 
aquisição de insumos e materiais, voltados à 
reinserção social de presos, internados e 
egressos; 

 
VIII - remuneração de mão de obra de 

presos e internados; 
 
IX - programas de alternativas penais à 

prisão com o intuito do cumprimento de penas 
restritivas de direitos e de prestação de serviços 
à comunidade, executados diretamente ou 
mediante parcerias, inclusive por meio da 
viabilização de convênios e acordos de 
cooperação; 

 

X - custos de sua própria gestão, 
excetuando-se despesas de pessoal relativas a 
servidores públicos já remunerados pelos cofres 
públicos; e 

 

XI - demais despesas aprovadas pelo 
Conselho Gestor do Fundo Rotativo do Sistema 
Penitenciário. 

 

§ 1º A aplicação dos recursos do Fundo 
Rotativo do Sistema Penitenciário dependerá: 

 

I - da existência de programa de trabalho 
previamente aprovado pelo Conselho Gestor do 
Fundo Rotativo do Sistema Penitenciário, exceto 
aquelas despesas previstas nos incisos I, II e III 
do artigo 4º desta Lei Complementar; e 

 

II - do cumprimento das exigências 
eventualmente estabelecidas em regulamento 
próprio. 

§ 2º Os recursos do Fundo Rotativo do 
Sistema Penitenciário poderão ser repassados 
mediante convênio, acordos ou ajustes que se 
enquadrem nos objetivos fixados neste artigo.  

 
Art. 4º Na aplicação de recursos com a 

remuneração de mão de obra de presos e 
internos, de que trata o art. 3º, inciso VIII desta 
Lei Complementar, deverá ser observado o 
disposto no art. 29, §1º e §2º da Lei Federal nº 
7.210, de 11 de julho de 1984, e o seguinte: 

 
I - 25% (vinte e cinco por cento) à 

assistência a família dos presos e internos; 
 
II - 25% (vinte e cinco por cento) para as 

pequenas despesas pessoais do preso; 
 
III - 25% (vinte e cinco por cento) à 

constituição do pecúlio, somente liberado 
mediante alvará judicial, extinção da pena ou 
livramento condicional; e 

 
IV - 25% (vinte e cinco por cento) ao 

ressarcimento ao Estado das despesas 
realizadas com a manutenção do preso e do 
Sistema Penitenciário Estadual. 

 
§ 1º Dos percentuais de que tratam os 

incisos I, II, III do caput deste artigo poderá ser 
deduzida a indenização, quando fixada 
judicialmente, dos danos causados pelo crime, 
desde que não reparados por outros meios. 

 

§ 2º Em caso de falecimento do preso, o 
saldo do pecúlio será entregue a seus herdeiros 
e na falta destes, será revertido à conta do 
Fundo Rotativo do Sistema Penitenciário.  

 

Art. 5º O Fundo Rotativo do Sistema 
Penitenciário terá a seguinte estrutura 
organizacional: 

 

I - Conselho Gestor; 
 

II - Gerência do Fundo Rotativo do Sistema 
Penitenciário; e 

 

III - Secretaria Executiva do Conselho 
Gestor. 

 

Art. 6º O Conselho Gestor do Fundo 
Rotativo do Sistema Penitenciário é órgão 
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colegiado, deliberativo e de caráter consultivo, 
tendo como atribuições analisar e aprovar 
programas de trabalho, a aplicação dos recursos 
do referido Fundo e realizar o seu respectivo 
acompanhamento.  

 

Art. 7º O Conselho Gestor do Fundo 
Penitenciário Estadual será composto pelos 
seguintes membros e seus suplentes: 

 

I - Secretário de Estado da Justiça, na  
 

II - Subsecretário de Estado para Assuntos 
do Sistema Penal; 

 

III - Subsecretário de Estado de 
Planejamento e Controle; 

 

IV - Subsecretário de Estado para Assuntos 
Administrativos; e 

 

V - Subsecretário de Estado de 
Ressocialização. 

 

Parágrafo único. Haverá 01 (um) suplente 
para cada membro do Conselho Gestor, a ser 
indicado pelos mesmos. 

 

Art. 8º O Conselho Gestor do Fundo 
Rotativo do Sistema Penitenciário elaborará e 
aprovará seu respectivo regimento, dentro do 
prazo de 90 (noventa) dias, contado da 
publicação desta Lei Complementar.  

 

Art. 9º Ficam criados os cargos de 
provimento em comissão e função gratificada, 
com suas nomenclaturas, referências, 
quantitativo e valores constantes do Anexo 
Único desta Lei Complementar, visando atender 
necessidades do Fundo Rotativo do Sistema 
Penitenciário. 

 

§ 1º O cargo de Gerente do Fundo 
Rotativo do Sistema Penitenciário deverá ser 
ocupado, obrigatoriamente, por bacharel em 
ciências contábeis, com registro no Conselho 
Regional de Contabilidade. 

 

§ 2º Os demais cargos e função gratificada 
criados por este artigo ficarão vinculados à 
Gerência do Fundo Rotativo do Sistema 
Penitenciário. 

 

Art. 10. Compete à Gerência do Fundo 
Rotativo do Sistema Penitenciário, dentre outras 

atribuições correlatas e complementares na sua 
área de atuação: planejar, implantar, monitorar 
e avaliar as ações e atividades relacionadas à 
administração orçamentária e financeira do 
Fundo Rotativo do Sistema Penitenciário, 
executando as rotinas próprias dos processos 
orçamentários e financeiros, em sintonia com os 
sistemas próprios do Governo Estadual; 
preparar e fornecer relatórios; efetuar e analisar 
prestações de contas de recursos recebidos e 
transferidos pelo Fundo Rotativo do Sistema 
Penitenciário;  

 

Art. 11. Os saldos de recursos 
orçamentários, financeiros e patrimoniais 
porventura existentes no Fundo do Trabalho 
Penitenciário - FTP, transformado por esta Lei 
Complementar, passarão a integrar a conta do 
Fundo Rotativo do Sistema Penitenciário. 

 
Art. 12. O artigo 2º, da Lei Estadual nº 

10.498, de 26 de fevereiro de 2016, passa 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 2º (...) 
(...) 
 
§4º Excetua-se ao disposto no inciso 

III deste artigo o valor das multas 
administrativa aplicadas por intermédio 
da Secretaria de Estado da Justiça, que 
serão destinadas ao Fundo Rotativo do 
Sistema Penitenciário”. (NR) 

 
Art. 13. Esta Lei Complementar entrará em 

vigor no dia de sua publicação, e será 
regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias, 
por Decreto do Chefe do Poder Executivo 
Estadual. 

 
Art. 14. Fica revogada a Lei Estadual 2.526, 

de 1970. 
 

Anexo Único (a que se refere o artigo 9º) 
 

CARGOS COMISSIONADOS 

Nomenclatura Ref. Quant. Valor Valor Total 

Gerente QCE-03 01 R$ 5.742,59 R$ 5.742,59 

Assessor Especial 
Nível II 

QCE-05 02 
R$ 2.871,30 R$5.742,60 

Função 
Gratificada 

Coordenador de 
Projetos 

CP-FG 01 R$ 2.799,63 R$ 2.799,63 

TOTAL GERAL - 04 - R$14.284,82 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado FABRÍCIO GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO 
LEITE 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 15/10/2019 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

PAUTA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
OF/GDJS/ALES/N.º 297/2019 - Ref: OJAP- 
202/19- Da Exmª Sra. Deputada Janete de Sá, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizada no dia 08 de outubro 
de 2019, tendo em vista o atendimento de 
atividades parlamentares fora do recinto da 
Assembleia Legislativa.  
 
OF/GAB/MS N.º 245/2019 - Ref: OJAP- 205/19- 
Do Exmº Sr. Deputado Marcelo Santos, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizada no dia 8 de outubro 
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de 2019. 
 
OF/GAB/GDF/ALES/N.º 160/2019 - Ref: OJAP- 
206/19- Do Exmº Sr. Deputado Freitas, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizada no dia 1 de outubro 
de 2019, devido a compromisso de agenda 
parlamentar. 
 
OF/GAB/GDF/ALES/N.º 161/2019 - Ref: OJAP- 
209/19- Do Exmº Sr. Deputado Freitas, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizada no dia 8 de outubro 
de 2019, devido a compromisso de agenda 
parlamentar. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI 93/18 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
EMENTA: Regulamenta a concessão das 
gratuidades nos Estádios e Ginásios desportivos 
localizados no Estado do Espírito Santo 
 
PROJETO DE LEI 377/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
EMENTA: Dispõe sobre a implantação de 
terminais de autoatendimento, inclusive caixas 
24horas, especialmente adaptados ao acesso e 
uso por pessoas com deficiência, que fazem uso 
de cadeiras de rodas, e pessoas com nanismo, 
conforme características atribuídas pelo Decreto 
5.269 de 2004, da Presidência da Republica, que 
especifica e dá outras providencias. 
 

PROJETO DE LEI 558/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
EMENTA: Obriga os estabelecimentos públicos e 
privados localizados no Estado do Espírito Santo 
a inserirem nas placas de Atendimento 
Prioritário o Símbolo Mundial de 
Conscientização do Transtorno do Espectro 
Autista, e dá outras providências. 
 

PROJETO DE LEI 581/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição de promover 
a impermeabilização de bens móveis usando 
solventes inflamáveis em locais residenciais. 
 
PROJETO DE LEI 608/19 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
EMENTA: Projeto de Lei - Obriga o Serviço de 
Proteção ao Crédito - SPC, a Centralização de 
Banco S/A - SERASA e quaisquer outros bancos 
de dados, a retirar o nome do cidadão da 
relação de cadastro negativo, no prazo máximo 
de 48 horas, após a confirmação do pagamento 
do débito. 
 
PROJETO DE LEI 632/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
EMENTA: Obriga as instituições bancárias a 
instalarem dispositivos que inutilizem cédulas 
de caixas eletrônicos arrombados no Estado do 
Espírito Santo. 
 
PROJETO DE LEI 662/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
EMENTA: Projeto de Lei que dispõe sobre a 
meia-entrada para radialistas e jornalistas no 
âmbito do estado do Espírito Santo. 
 
PROJETO DE LEI 770/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
EMENTA: Proíbe a comercialização e o uso de 
cigarros eletrônicos no Estado. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
PL 010/2019; PL 008/2019 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 

PROJETO DE LEI 03/18 - Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui a Política Estadual de Crédito 
para Cooperativas e Associações especializadas 
em reciclagem de materiais obtidos no lixo ou 
em programas de coleta seletiva, em todos os 
estágios necessários para que cheguem 
desonerados às indústrias de reciclagem. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 

Identificador: 340032003300350037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=93
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=93
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=93
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=93
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=93
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=377
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=377
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=377
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=377
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=377
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=377
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=377
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=377
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=377
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=377
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=558
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=558
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=558
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=558
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=558
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=558
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=558
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=558
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=581
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=581
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=581
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=581
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=581
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=581
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=608
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=608
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=608
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=608
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=608
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=608
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=608
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=608
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=608
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=632
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=632
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=632
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=632
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=632
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=632
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=632
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=662
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=662
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=662
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=662
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=662
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=770
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=770
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=770
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=770
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=3
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=3
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=3
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=3
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=3
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=3
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=3
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=3
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=3
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=3
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=3
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=3


12 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 11 de outubro de 2019 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
06/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Proposta de Emenda à Constituição - 
Acrescenta o §5º-A ao art. 32 da Constituição 
Estadual. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 20/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 36/19 - Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Determina a realização de exames 
toxicológicos e de alcoolemia em todos os 
envolvidos em acidentes de trânsito 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/02/2019 
PRAZO DO RELATOR: 26/03/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/04/2019 
 
PROJETO DE LEI 102/19 Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Dispõe sobre o atendimento 
prioritário a crianças, adolescentes, grávidas e 
membros do Conselho Tutelar nas delegacias 
de polícia do Estado do Espírito Santo, e dá 
outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 23/04/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 30/04/2019. 
 

PROJETO DE LEI 404/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR:  Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Dispõe sobre a prioridade no 
atendimento a crianças e adolescentes vítimas 
de abusos físicos, bem como a conselheiros 
tutelares e comissários das varas da infância e 
juventude, em todas as unidades da polícia civil 
do estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 
*404/19 - APENSADO AO 102/2019 
 

PROJETO DE LEI 100/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
INSTITUIR O FUNDO ESTADUAL DE APOIO ÀS 

GUARDAS MUNICIPAIS, SOB A GESTÃO E 
EXECUÇÃO DIRETA OU DESCENTRALIZADA DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (SESP). 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 26/04/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 30/04/2019 
 
PROJETO DE LEI 34/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
empresas instaladas no Estado do Espírito Santo 
utilizarem, no mínimo, 50% da mão de obra 
para suas atividades, do Município onde 
estiverem instaladas, ou de outros municípios 
do Estado, caso não haja mão de obra suficiente 
no Município de sua instalação. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
PROJETO DE LEI 107/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Declara a prioridade especial aos 
Idosos com mais de 80 anos em relação aos 
demais idosos de menor idade, no âmbito 
Estadual. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 

PROJETO DE LEI 61/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Tipifica outros tipos de violência aos 
animais e dá outras providências 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 

PROJETO DE LEI 169/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Projeto de Lei que Dispõe sobre o 
exercício da atividade e a designação da 
profissional doula são prerrogativas das 
profissionais de que trata esta Lei. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
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PROJETO DE LEI 200/19 Despacho Denegatório      
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: “Dispõe sobre a proibição de pessoas 
alheias ao âmbito escolar de entrarem e 
circularem nas instituições de ensino, sem o 
acompanhamento de funcionário, e dá outras 
providências”. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO:    14/05/2019 
 

PROJETO DE LEI 228/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
fornecedores responsáveis pela prestação do 
serviço de estacionamento e guarda de veículos, 
a título oneroso, de implementar um sistema de 
detecção e sinalização diante da vaga de 
estacionamento, para indicar aos consumidores 
o número de vagas disponíveis em tempo real. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 21/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 28/05/2019 
 

PROJETO DE LEI 253/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Cria o Plano Estadual de Educação 
Empreendedora, para inserção de disciplina 
ligada ao empreendedorismo nas escolas de 
ensino médio no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 
PROJETO DE LEI 114/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação, pelas empresas que comercializam, 
distribuem e transportam produtos explosivos 
no âmbito do Espírito Santo, de sistema de 
monitoramento, rastreio e detecção nestas 
cargas. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 20/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 04/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 11/06/2019 

PROJETO DE LEI 217/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR:  Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Determina a comunicação, por parte 
dos hospitais, clínicas, postos de saúde e 
congêneres que integram a rede pública e 
privada de saúde, das ocorrências envolvendo 
embriaguez e ou consumo de drogas por criança 
ou adolescente, na forma que especifica 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 11/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/06/2019 
 

PROJETO DE LEI 268/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Projeto de Lei - Dispõe sobre a adoção 
das técnicas de justiça restaurativa na resolução 
dos conflitos ocorridos no ambiente escolar da 
rede estadual de ensino. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 11/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/06/2019 
 
PROJETO DE LEI 206/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade dos 
mercados e supermercados, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, informarem aos 
consumidores o valor final dos produtos, por 
unidade de medida, nas gôndolas de exposição 
e acondicionamento. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 18/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 25/06/2019 
 

PROJETO DE LEI 335/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Renzo Vaconcelos 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Concede gratuidade nos transportes 
da Região Metropolitana da Grande Vitória e 
nos demais municípios aos vendedores 
ambulantes 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 18/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 25/06/2019 
 
PROJETO DE LEI 226/19 - Análise Técnica 

Identificador: 340032003300350037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: “Dispõe sobre medidas de prevenção 
e combate à violência contra profissionais do 
ensino no Estado”. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 255/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: “Institui diretrizes para a Política 
Estadual de incentivo à geração e 
aproveitamento da energia solar, eólica, de 
biomassa e a cogeração no Estado do Espírito 
Santo”. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 
PROJETO DE LEI 256/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Fixa parâmetros de atendimento em 
praça de pedágio que, se não observados, dão 
ensejo à suspensão da cobrança e à liberação da 
passagem de veículos na hipótese de haver 
retardo no atendimento. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO:       02/07/2019 
 

PROJETO DE LEI 264/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: congelamento das tarifas dos 
pedágios de concessionárias e permissionárias 
que estiverem com as obras de melhoramento 
das vias públicas atrasadas. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 
 

PROJETO DE LEI 281/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: DISPÕE SOBRE O ESTABELECIMENTO 
DE PERÍMETRO DE PROTEÇÃO ESCOLAR NO 
ENTORNO DAS UNIDADES DA REDE ESTADUAL 
DE ENSINO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 05/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 
 

PROJETO DE LEI 89/19 - Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a inclusão do tipo 
sanguíneo e fator RH na Carteira de Identidade. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 06/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 
 

PROJETO DE LEI 280/19 Análise Técnica    
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição de 
delimitação de formas e tipos de tratamento e 
de procedimentos médicos a serem cobertos 
em contratos de plano de saúde. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 06/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO:   02/07/2019 
 

PROJETO DE LEI 258/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade de os 
estabelecimentos responsáveis pela 
comercialização de cães e gatos, no âmbito do 
estado do Espírito Santo, em ofertar ao 
consumidor o percentual de no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) de animais provenientes 
de projetos de resgate, abrigos, ONG’s, 
protetores independentes ou Centro de 
Zoonoses. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 346/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Marcos Mansur 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a instalação de câmera 
de vídeo nas escolas da rede pública e privada 
de ensino fundamental e médio. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 14/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 349/19 - Despacho 

Identificador: 340032003300350037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Fica estabelecido que os alunos das 
Redes de Ensino Estadual que depredarem 
Patrimônio Público no Estado do Espirito Santo, 
ficam sujeitos as penalidades previstas nesta lei. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 14/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 307/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Dispõe sobre o direito do consumidor 
ao reembolso de ingressos de eventos que 
justificadamente não puder comparecer, no 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 321/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Projeto de Lei que Dispõe sobre a 
proibição da utilização de jalecos, aventais, e 
outros equipamentos similares de proteção 
individual, utilizados por servidores, 
funcionários e profissionais da área de saúde 
fora do seu ambiente de trabalho e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 

PROJETO DE LEI 327/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Projeto de Lei - Institui Mecanismos 
de Seguro Para Garantir o Interesse Público Nos 
Processos de Licitação e a Correta Aplicação dos 
Recursos Públicos no Âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 

PROJETO DE LEI 332/19 Análise Técnica  
AUTOR: Deputado Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Determina o uso obrigatório de 

capacetes para os usuários de patinetes 
elétricos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO:  09/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 215/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre o desembarque mais 
seguro e acessível aos idosos usuários do 
Sistema de Transporte Coletivo no Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 09/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 16/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 350/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Proíbe a cobrança abusiva na 
remarcação de passagens aéreas de voos que 
tenham como local de embarque do 
consumidor, os aeroportos localizados no 
estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 09/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 19/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 354/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a responsabilidade por 
dano, na prestação indevida de serviços de 
telefonia móvel e fixa no estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 09/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 16/07/2019 
 

PROJETO DE LEI 233/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a autorização legal para 
a execução da atividade de motorista autônomo 
de plataforma digital no Estado do Espírito 
Santo 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 16/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 16/07/2019 
 

PROJETO DE LEI 310/19 - Análise Técnica 
Identificador: 340032003300350037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre o direito ao 
cancelamento da multa contratual por 
“fidelidade” às operadoras de telefonia, quando 
da perda do trabalho ou emprego do 
consumidor. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 03/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 16/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 410/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE 
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA SAÚDE À 
DOENÇA URTICÁRIA AQUAGÊNICA, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 03/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 16/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 417/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR:  Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre a avaliação periódica das 
estruturas físicas das escolas da rede pública 
estadual de ensino no âmbito do estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 03/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 16/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 373/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Veda a compra, venda, fornecimento 
e consumo de bebidas alcoólicas nas instituições 
de ensino, públicas e privadas, incluindo aquelas 
voltadas ao Ensino Superior, e proíbe, 
expressamente, as chamadas festas "open bar", 
nestas mesmas instituições, no Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 06/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 418/19 - Despacho 
Denegatório 

AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Institui o Programa de Guarda 
Temporária de Crianças e Adolescentes (Família 
Acolhedora), no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 06/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 423/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui o Dia do Combate a Cristofobia 
e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 06/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 225/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Denomina Rodovia Domenico 
Carraretto a Rodovia Rural do Programa 
Caminhos do Campo, que liga o Distrito de 
Demétrio Ribeiro a Barra do Triunfo, no 
Município de João Neiva/ES. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 424/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Dispõe sobre a penalização à 
veiculação de publicidade ou propaganda 
misógina, sexista ou estimuladora de agressão e 
violência sexual contra a mulher no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 490/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre o acesso ao programa de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 
instituições de ensino não integrantes da rede 

Identificador: 340032003300350037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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pública estadual. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 260/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a promoção de ações de 
valorização a mulheres e meninas para 
prevenção e combate à violência contra 
mulheres. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 06/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 69/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: CRIA O SISTEMA DO CERCO 
INTELIGENTE DE SEGURANÇA METROPOLITANA 
DA GRANDE VITÓRIA DÁ PROVIDÊNCIAS. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 419/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
afixação de sinalização de piso tátil nas 
dependências dos órgãos e entidades da 
administração pública direta, indireta, 
fundacional e nas empresas concessionárias de 
serviços públicos do Estado, e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 438/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a aplicação de multa 
para os proprietários de linhas telefônicas de 
cujos aparelhos sejam originados trotes para o 
CIODES - Centro Integrado Operacional de 
Defesa Social, no âmbito do Estado do Espirito 
Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 439/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a instituição do Sistema 
Colaborativo de Segurança e Monitoramento e 
dá outras providências, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 495/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Autoriza o Poder Executivo a destinar 
10% (dez por cento) do valor arrecadado com 
multas por infração à legislação do trânsito nas 
rodovias estaduais para as entidades 
filantrópicas sem fins lucrativos que prestam 
assistência médica hospitalar no Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 371/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Autoriza o Estado do Espirito Santo a 
fazer uso de veículos automotores apreendidos 
em decorrência da prática de ilícitos penais ou 
de infrações administrativas, e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 376/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre o custeio, por parte dos 
condenados que cumpre pena, em regime 
fechado ou semiaberto, das despesas inerentes 
a sua manutenção em estabelecimentos penais 

Identificador: 340032003300350037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 379/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Institui o selo “Espírito Santo por uma 
Nova Vida”, destinado ao reconhecimento 
daqueles que contribuem para o aumento do 
número de doadores de órgãos e tecidos, bem 
como para o desenvolvimento técnico-científico 
em transplantes. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 506/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: "Estabelece normas gerais sobre 
transporte de carga de blocos de rochas ou 
outros materiais pesados, e dispões 
penalidades". 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 363/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre a instalação de sistemas 
de sirenes de alerta em áreas de risco mapeadas 
no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 31/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 399/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de câmeras de monitoramento em 
Estabelecimentos de Ensino Particular, como 
Creches ou Similares, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 31/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 

PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 109/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Permite a aplicação dos recursos 
decorrentes da Lei nº 8.308, de 12.6.2006, em 
despesas com obras para recuperação de danos 
causados em praias pela ação do mar, na forma 
que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 150/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: obrigatoriedade da execução do Hino 
Nacional e do Hino do Espírito Santo, além de 
outros de exaltação à pátria, em todas as 
escolas públicas e privadas de ensino 
fundamental e de ensino médio no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 250/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Obrigam os hospitais públicos e 
privados, clínicas, consultórios e congêneres a 
comunicarem às delegacias de policia quando 
ocorrer atendimento em suas unidades de 
Pronto Atendimento os casos de idosos, 
mulheres, crianças e adolescentes vitimas de 
agressões físicas e sexuais no Estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 305/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
comunicação de nascimentos sem identificação 
de paternidade à defensoria pública. 

Identificador: 340032003300350037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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ENTRADA NA COMISSÃO: 02/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 528/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição da venda de 
"combos" de TV, internet e telefonia por 
assinatura e dá  
ENTRADA NA COMISSÃO: 14/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 27/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 534/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a prestação de auxilio às 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 
nos estabelecimentos comerciais. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 15/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 556/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Projeto de Lei que Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de tratamento de assepsia da 
areia contida nas áreas destinadas ao lazer e 
recreação infantil. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 141/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Declara o Município de Alfredo Chaves 
Capital do Turismo de Aventura no Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 157/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a prioridade na 
marcação de consultas dermatológicas e 
psicológicas às pessoas com vitiligo no estado 

do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019   
 
PROJETO DE LEI 384/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Projeto de Lei - Institui o sistema de 
permutas na manutenção e conservação de 
bens públicos de uso comum, pertencentes ao 
Estado do Espírito Santo, como praças e parques 
públicos, em troca da exploração publicitária 
por particulares, e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 09/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Impõe a rejeição das contas dos 
gestores públicos e agentes políticos que não 
respeitarem as normas de  acessibilidade e 
inclusão previstas no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência - Lei 13.146/2015. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 480/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade da 
oferta de brinquedos e equipamentos de lazer 
adaptados para pessoas com deficiência, 
inclusive visual ou com mobilidade reduzida em 
Parques Públicos do Estado. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 562/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Altera a Lei nº 9.788 de 18 de janeiro 
de 2012 para incluir os produtos desprovidos de 
agrotóxicos entre os de exposição de destaque 
obrigatória nos supermercados, hipermercados 
e estabelecimentos similares. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 

Identificador: 340032003300350037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 575/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Projeto de Lei - Institui a “Semana 
Estadual de Segurança nas Escolas” e dá 
outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 03/18 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Sergio Majeski 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: MODIFICA DISPOSITIVOS DO 
REGIMENTO INTERNO AMPLIANDO A 
TRANSPARÊNCIA DAS VOTAÇÕES SIMBÓLICAS 
E ALTERA TRECHO PARA EVITAR 
INTERPRETAÇÕES DIVERSAS. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 04/18 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Sergio Majeski 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: MODIFICA DISPOSITIVOS DO 
REGIMENTO INTERNO, DISPONDO SOBRE O 
DESCONTO NA REMUNERAÇÃO EM CASO DE 
FALTA ÀS REUNIÕES DAS COMISSÕES. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 17/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Fica vedada a nomeação, no âmbito 
da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, para todos os cargos em 
comissão de livre nomeação e exoneração, de 
pessoas que tiverem sido condenadas nas 
condições previstas na Lei Federal nº 11.340, 
de 07 de Agosto de 2006 - Lei Maria da Penha. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/04/2019 

PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 18/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Acrescenta o inciso XIV no art. 4º da 
Resolução nº 1.775, de 29 de junho de 1995, 
que instituiu o Código de Ética e Decoro 
Parlamentar. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 22/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Projeto de Resolução nº /19, que 
altera a Resolução nº 2.555, de 28 de maio de 
2008, que dispõe sobre a criação do Procon-
Assembleia e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 15/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Inclui o § 3º no artigo 17 do 
Regimento Interno para vincular o 
funcionamento de Frente Parlamentar à 
respectiva Comissão Permanente que possua 
atribuição regimental para tratar do assunto 
proposto pela Frente. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 20/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 04/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 11/06/2019   

 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem       
 
 

Obs: Pauta gerada em 10/10/2019, às 
15h00min, sujeita a alteração até a data da 
reunião.  

Identificador: 340032003300350037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 
 

PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 
ANJOS  
MEMBROS: Deputado JOSÉ ESMERALDO 
 Deputado FABRÍCIO GANDINI 
 Deputado ALEXANDRE XAMBINHO  
 Deputado DR. RAFAEL FAVATTO 
 Deputado MARCOS GARCIA 
REUNIÃO: Audiência Pública 
LOCAL: Colégio Passionista - Cariacica 
DATA: 17/10/2019 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 09h 
 

PAUTA DA 8ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 

 
2 - ORDEM DO DIA: 
 

 “AUDIÊNCIA PÚBLICA” no Salão do Colégio 
Passionista, em Cariacica/ES, na data de 17 de 
Outubro do corrente ano (quinta-feira), às 09 
horas, para tratar da seguinte pauta: “Apresentar 
para as Microrregiões: METROPOLITANA (Cariacica, 
Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha, Vitória), 
LITORAL SUL (Anchieta, Piúma, Iconha, Itapemirim, 
Alfredo Chaves, Marataízes, Presidente Kennedy, Rio 
Novo do Sul),  SUDOESTE SERRANA (Afonso Cláudio, 
Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, 
Laranja da Terra, Marechal Floriano, Venda Nova do 
Imigrante),  CENTRAL SERRANA (Itaguaçu, Itarana, 
Santa Leopoldina, Santa Maria Jetibá, Santa 
Teresa), CENTRAL SUL (Apiacá, Atílio Vivácqua, 
Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Jerônimo 
Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Vargem Alta), 

CAPARAÓ (Alegre, Bom Jesus do Norte, Divino São 
Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, 
Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz Freire, São José do 
Calçado), o Plano Plurianual (PPA 2020-2023) e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA 2020)”. 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 
Obs. Pauta gerada no dia 10/10/2019 às 12h 
sujeita a alteração até a hora da Reunião. 
 

_______________________________________ 
 

PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 
ANJOS  
MEMBROS: Deputado JOSÉ ESMERALDO 
 Deputado FABRÍCIO GANDINI 
 Deputado ALEXANDRE XAMBINHO  
 Deputado DR. RAFAEL FAVATTO 
 Deputado MARCOS GARCIA 
REUNIÃO: Audiência Pública 
LOCAL: Auditório Câmara Vereadores Serra 
DATA: 18/10/2019 
DIA DA SEMANA: sexta-feira 
HORÁRIO: 09h 

 
PAUTA DA 9ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 - EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E DISTRIBUÍDAS 
AOS SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
 “AUDIÊNCIA PÚBLICA” no Auditório da 
Câmara Municipal de Vereadores da Serra,/ES, 
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na data de 18 de Outubro do corrente ano 
(sexta-feira), às 09 horas, para tratar da 
seguinte pauta: “Apresentar para as 
Microrregiões: RIO DOCE (Aracruz, Ibiraçu, João 
Neiva, Linhares, Rio Bananal, Sooretama), 
NORDESTE (Boa Esperança, Conceição da Barra, 
Jaguaré, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, 
Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus), NOROESTE 
(Água Doce do Norte, Águia Branca, Barra de 
São Francisco, Ecoporanga, Mantenópolis, Nova 
Venécia, Vila Pavão), CENTRO OESTE (Alto Rio 
Novo, Baixo Guandu, Colatina, Gov. Lindenberg, 
Marilândia, Pancas, S. Domingos do Norte, S. 
Gabriel da Palha, S. Roque do Canaã, Vila 
Valério),  o Plano Plurianual (PPA 2020-2023) e 
a Lei Orçamentária Anual (LOA 2020)”. 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 

 
Obs. Pauta gerada no dia 10/10/2019 às 12h 
sujeita a alteração até a hora da Reunião. 

 
______________________________________ 
 
PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 
ANJOS  
MEMBROS:  Deputado JOSÉ ESMERALDO 
 Deputado FABRÍCIO GANDINI 
 Deputado ALEXANDRE XAMBINHO  
 Deputado DR. RAFAEL FAVATTO 
 Deputado MARCOS GARCIA 
REUNIÃO: Reunião Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa ” 
DATA: 14/10/2019 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

 
PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 - EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

1) Ofício nº 38/2019 da Ales, referente ao 
Ofício 253/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do 

Termo de Acordo INVEST-ES 023/2019, que 
relaciona. 
Termo de Acordo INVEST-ES 023/2019 
Processo: 84740434 
Beneficiária: Maxgen Comércio industrial 
importação e exportação LTDA 
Objeto: Concessão de benefícios conforme 
Resolução INVEST-ES nº 1.361, de 18 de Abril de 
2019, publicada no DOE em 22 de Abril de 2019, 
do Comitê de Avaliação do Programa de 
Incentivo ao Investimento no Estado do Espirito 
Santo - INVEST-ES, proferida nos termos do art. 
15, § 3º, da Lei nº 10.550, de 01 de junho de 
2016. 
 

2) Ofício nº 34/2019 da Ales, referente ao 
Ofício 270/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do 
Termo de Acordo INVEST-ES 024/2019, que 
relaciona. 
Termo de Acordo INVEST-ES 024/2019 
Processo: 85023060 
Beneficiária: Marmi Tanques e Pias Eirelli EPP. 
Objeto: Concessão de benefícios conforme 
Resolução INVEST-ES nº 1.360, de 22 de Abril de 
2019, publicada no DOE em 22 de Abril de 2019, 
do Comitê de Avaliação do Programa de 
Incentivo ao Investimento no Estado do Espirito 
Santo - INVEST-ES, proferida nos termos do art. 
15, § 3º, da Lei nº 10.550, de 01 de junho de 
2016. 
 

3) Ofício nº 35/2019 da Ales, referente ao 
Ofício 272/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do 
Termo de Acordo INVEST-ES 026/2019, que 
relaciona. 
Termo de Acordo INVEST-ES 026/2019 
Processo: 85524581 
Beneficiária: Zenglein Indústria e Comércio de 
Calçado Eirelli. 
Objeto: Concessão de benefícios conforme 
Resolução INVEST-ES nº 1.374, de 12 de Junho 
de 2019, publicada no DOE em 13 de Junho de 
2019, do Comitê de Avaliação do Programa de 
Incentivo ao Investimento no Estado do Espirito 
Santo - INVEST-ES, proferida nos termos do art. 
15, § 3º, da Lei nº 10.550, de 01 de junho de 
2016. 
 

4) Ofício nº 36/2019 da Ales, referente ao 
Ofício 273/2019, do Secretário de Estado da 

Identificador: 340032003300350037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, sexta-feira, 11 de outubro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 23 

Fazenda, encaminhando anexo o extrato do 
Cancelamento Termo de Acordo INVEST-ES 
033/2005, que relaciona. 
Termo de Acordo INVEST-ES 033/2005 
Processo: 28226038 
Beneficiária: Trigali Indústria e Comércio LTDA. 
Objeto: Cancelamento, a pedido da benefíciária, 
aprovado pelo Comitê de Avaliação do 
Programa de Incentivo ao Investimento no 
Estado do Espirito Santo - INVEST-ES, por meio 
da Resolução INVEST-ES nº 1.390, de 16 de 
Agosto de 2019, publicada no DOE em 19 de 
agosto de 2019. 
 

5) Ofício nº 37/2019 da Ales, referente ao 
Ofício 236/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do 
Termo de Acordo INVEST-ES 021/2019, que 
relaciona. 
Termo de Acordo INVEST-ES 021/2019 
Processo: 83878173 
Beneficiária: Arrow ECS Brasil Distribuidora 
LTDA. 
Objeto: Concessão de benefícios conforme 
Resolução INVEST-ES nº 1.326, de 11 de 
Dezembro de 2018, publicada no DOE em 13 de 
dezembro de 2018, do Comitê de Avaliação do 
Programa de Incentivo ao Investimento no 
Estado do Espirito Santo - INVEST-ES, proferida 
nos termos do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.550, de 
01 de junho de 2016. 
 
6) Ofício nº 39/2019 da Ales, referente ao 
Ofício 246/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do 
Termo de Acordo INVEST-ES 022/2019, que 
relaciona. 
Termo de Acordo INVEST-ES 022/2019 
Processo: 85023400 
Beneficiária: Fortlev Energia Solar Ltda. 
Objeto: Concessão de benefícios conforme 
Resolução INVEST-ES nº 1.362, de 18 de Abril de 
2019, publicada no DOE em 22 de Abril de 2019, 
do Comitê de Avaliação do Programa de 
Incentivo ao Investimento no Estado do Espirito 
Santo - INVEST-ES, proferida nos termos do art. 
15, § 3º, da Lei nº 10.550, de 01 de junho de 
2016. 
 

7) Ofício nº 40/2019 da Ales, referente ao 
Ofício 265/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do 

Termo de Acordo INVEST-ES 022/2019, que 
relaciona. 
Termo de Acordo INVEST-ES 025/2019 
Processo: 85665746 
Beneficiária: Gr.Indústria de Alimentos LTDA. 
Objeto: Concessão de benefícios conforme 
Resolução INVEST-ES nº 1.375, de 12 de Junho 
de 2019, publicada no DOE em 13 de Junho de 
2019, do Comitê de Avaliação do Programa de 
Incentivo ao Investimento no Estado do Espirito 
Santo - INVEST-ES, proferida nos termos do art. 
15, § 3º, da Lei nº 10.550, de 01 de junho de 
2016. 

 
8) Ofício nº 41/2019 da Ales, referente ao 
Ofício 245/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando anexo o extrato do I 
Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES 
387/2017, que relaciona. 
I Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES 
387/2017 
Processo: 74691090 
Beneficiária: Thermotite do Brasil LTDA 
Objeto: Alteração na Concessão de benefícios 
conforme Resolução INVEST-ES nº 1.382, de 12 
de Junho de 2019, publicada no DOE em 13 de 
Junho de 2019, do Comitê de Avaliação do 
Programa de Incentivo ao Investimento no 
Estado do Espirito Santo - INVEST-ES, proferida 
nos termos do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.550, de 
01 de junho de 2016. 
 
9) Ofício nº 42/2019 da Ales, referente ao 
Ofício 184/2019, do BNDES, comunicando a 
liberação de recursos financeiros que especifica: 
Contrato nº: 12211551 
Beneficiário: Estado do Espírito Santo ES 
Objeto: Liberação de recursos financeiros para o 
Estado do Espírito Santo, no âmbito do contrato 
acima, no valor total de R$ 35.000.000,00 . 
 
10) Ofício nº 44/2019, do Secretário de Estado 
da Fazenda, encaminhando em anexo Cópia Do  
Regime Especial de Obrigações Acessórias - 
REOA’s, que especifica. 
Regime Especial REOA: 007/2019 
Benecificiária:  Companhia Ultragaz SA 
Processo: 74174010 
Objeto: Regime Especial para Dispensa de 
impressão do DANFE simplificado em formulário 
de Segurança (FS) somente nas Operações de 
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Vendas fora do estabelecimento, mediante 
atendimento das condições condicionadas. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
 

Projeto de Lei  nº 830/ 2019 
Autor: Governador do Estado do Espírito Santo 
Ementa: Mensagem nº 201/2019 - Encaminha 
Projeto de Lei que trata da proposta 
orçamentária para o exercício de 2020, em 
cumprimento ao art. 150, da Constituição 
Estadual, observando as orientações definidas 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 11.011, de 
04 de Julho de 2019, e a programação contida 
no Plano Plurianual 2020-2023 (PLO-2020). 
Relator: Deputado Euclério Sampaio 
 

Projeto de Lei nº 300/2019 
Autor: Marcelo Santos 
Ementa: Revoga a Legislação em vigor de 
caráter meramente autorizativo originada neste 
Poder Legislativo, concernente ao período 
compreendido entre 1954 a 2005 no âmbito do 
Estado. 
Relator: Dep. Fabrício Gandini 
Entrada na Comissão: 07/10/2019 
Prazo Relator: 28/10/2019 
Prazo Comissão: 04/11/2019 
 

Projeto de Lei  nº 294/2019 
Autor: Iriny Lopes 
Ementa: Altera o inciso V, artigo 3º, da Lei 8.308 
de 12 de junho de 2006. 
Relator: Dep. Euclério Sampaio 
Entrada na Comissão: 07/10/2019 
Prazo Relator: 28/10/2019 
Prazo Comissão: 04/11/2019 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 

2 - ORDEM DO DIA: 
Não houve no período 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 
Obs. Pauta gerada no dia 10/10/2019 às 10h 
sujeita a alteração até a hora da Reunião. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO 
CRIME ORGANIZADO 

 

PRESIDENTE: DEPUTADO DANILO BAHIENSE 
VICE-PRESIDENTE: DEPUTADO CORONEL 
QUINTINO 
REUNIÃO: 16ª Reunião Ordinária  
DATA: 14/10/2019 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 11 horas  
LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso” 

 
PAUTA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 - EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
OFÍCIO/GS/SESP/Nº200/2019, encaminhado 
pelo Exmo. Senhor Antônio Roberto Cesario de 
Sá, Secretário de Estado da Segurança Pública e 
Defesa Social - SESP, em resposta ao 
OFÍCIO/COMSEG/Nº 275/2019, que versa sobre 
o pedido de inclusão dos servidores sócios 
educativos do IASES e dos Inspetores 
Penitenciários da SEJUS no sistema DEON 
(Delegacia on-line), tendo informado que após a 
manifestação conclusiva da PCES foi autorizado 
a inclusão dos referidos servidores. 
 
OFÍCIO/Nº 2321/2019, encaminhado pelo Chefe 
de Gabinete Substituto da ANVISA, Senhor 
Marcus Aurélio Miranda de Araújo, em resposta 
ao OFÍCIO/COMSEG/Nº 432/2019, que versa 
relatório da Visita Técnica realizada no CDPA - 
Centro de Detenção Provisória de Aracruz, no 
dia 25/06/2019, cujo teor do relatório apontou 
ausência do profissional farmacêutico na 
Unidade Prisional. Destacou a nota técnica da 
Anvisa que ausência do profissional de farmácia, 
por recomendação seria do Conselho Regional 
de Farmácia - CRF/ES.  
 
REQUERIMENTO, encaminhado pelo Senhor 
Ângelo Pedro Borsoi Junior, Inspetor 
Penitenciário, funcional nº 3695000, lotado no 
Centro de Detenção Provisória de Marataízes 
(CDPM), solicitando sua transferência para o 
Grupo Tático Móvel (GTM) de Marataízes. 
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DENÚNCIA ANÔNIMA, encaminhado a esta 
Comissão em desfavor de servidores PEVVI - 
Penitenciária Estadual de Vila Velha I, citando o 
Diretor Adjunto Senhor Verlandes Moraes 
Azevedo da Silva, Assistente Social Cristiano 
Quedes e Inspetora Penitenciaria Maria Coelho, 
acerca de irregularidades que estariam sendo 
praticadas pelos servidores mencionados. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI Nº 004/2019 - Análise de 
Mérito 
Autor: Deputado Janete de Sá 
Ementa: “Dispõe sobre os estabelecimentos 
privados comerciais, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo, que possuem ou venham possuir 
banheiros adaptados ao uso de pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida, a 
disponibilizar alarme de emergência e dá outras 
providências”. 
 
PROJETO DE LEI Nº 31/2019 - Análise de Mérito 
Autor: Deputada Janete de Sá 
Ementa: “Dispõe sobre lista com o nome e foto 
dos condenados pelo crime de violência contra a 
mulher, e dá outras providencias.”. 
 
PROJETO DE LEI Nº 038/2019 - Análise de 
Mérito 
Autor: Deputado Carlos Von 
Ementa: “Projeto de Lei Complementar - Dispõe 
sobre as prerrogativas dos Agentes 
Penitenciários e dos Agentes de Segurança 
Socioeducativos, do Estado do Espírito Santo”. 
 

PROJETO DE LEI Nº 092/2019 - Análise de 
Mérito 
Autor: Deputado Carlos Von 
Ementa: “Ficam os estabelecimentos bancários, 
de credito, financiamento e investimentos e 
estabelecimentos congêneres DE CARÁTER 
PRIVADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
obrigados a promoverem instalações de 
câmeras de monitoramento e vigilância nas 
respectivas áreas externas dos 
estabelecimentos”. 
 

PROJETO DE LEI Nº 165/2019 - Análise de 
Mérito 
Autor: Deputado Marcio Garcia 
Ementa: “Obriga os estabelecimentos de ensino 

no Estado do Espírito Santo a fornecer diploma 
em braile para alunos com deficiência visual na 
conclusão do ensino médio e ensino superior”. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA:  
 
2.1 - RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA Nº 011/19 
REALIZADA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA 
VELHA I (PEVV I) - realizada no dia 09 de 
outubro do corrente. ASSIM SUGERIMOS: 
 
A - URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO de rádios móveis 
de comunicação e do equipamento de revista 
“body scan”. 
 
B - OFICIAR O COMANDO DO CORPO DE 
BOMBEIRO MILITAR, solicitando fiscalização nas 
unidades prisionais da SEJUS, com ênfase 
naquelas que possuem unidade fabril de 
confecção de roupas, bem como que nos 
informe o resultado das fiscalizações. 

 
C - OFICIAR A SEJUS solicitando informações a 
cerca da retirada dos extintores, devendo nos 
informar quais são as instruções ou protocolos 
existentes que padronizam o procedimento. 

 
D - ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA deste 
relatório ao MPES, Defensoria Pública, 
Procuradoria do Estado, TJES, Casa Civil, CNPCP, 
SEJUS, dando ciência e solicitando a adoções de 
providências cabíveis, bem como retorno a esta 
Comissão das providências adotadas. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
A Comissão realizará Audiência Pública no dia 30 
de Outubro do corrente (quarta-feira), às 
14h00min, no Plenário Dirceu Cardoso, para 
tratar sobre o tema: “A importância do 
Legislativo Municipal na Segurança Pública”. 
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COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 

 

PRESIDENTE: Deputado TORINO MARQUES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado CARLOS VON 
MEMBRO: Deputado DELEGADO DANILO 
BAHIENSE 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro 
Data: 14/10/2019 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 9 horas 

 
PAUTA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS: 
 

Ofício nº 006/2019, da Secretaria de Estado da 
Cultura, encaminhando o Resumo do Termo de 
Fomento que especifica. 
 
2 - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

PROJETO DE LEI Nº 219/2019 Análise de Mérito 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
EMENTA: Dispõe sobre a vedação do uso de 
recursos públicos para contratação de artistas 
que, em suas músicas que incentivem a 
violência ou exponham as mulheres à situação 
de constrangimento, contenham manifestações 
preconceituosas, discriminação racial ou 
estimule o tráfico e uso de drogas”. 
 

PROJETO DE LEI Nº 340/2019 Análise de Mérito 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
Declara Patrimônio Cultural Imaterial do Estado 
do Espírito Santo os “Grupos de danças dos 
imigrantes alemães e italianos do Estado” 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 

Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA 
 
Tema: "Os desafios e os caminhos para quem 
quer publicar um livro" 
 
PALESTRANTE:  
 
Manoel Góes Neto - Escritor e Presidente do 
IGVV - Instituto Histórico e Geográfico de Vila 
Velha 
 
Antônio de Pádua Gurgel - Jornalista e Escritor 
 
3 - COMUNICAÇÕES 
As que ocorrerem. 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS 

 

PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS ANJOS 
VICE-PRESIDENTE: Deputada IRINY LOPES 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão 
Castello Ribeiro” 
DATA: 15/10/2019 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h30m 

 
PAUTA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
B- PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
 
PROJETO DE LEI Nº 70/19 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
EMENTA: Cria o Programa Estadual de Estímulo 
ao Primeiro Emprego para os Jovens e dá outras 
providências. 
RELATOR: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
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ENTRADA NA COMISSÃO: 26/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 22/10/2019  
PRAZO DA COMISSÃO: 29/10/2019 
 
PROJETO DE LEI Nº 162/19 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
utilização de avisos sonoros em instituição 
bancária do Estado do Espírito Santo, visando o 
atendimento inclusivo às pessoas com 
deficiência visual. 
RELATOR: Deputado Adilson Espíndula 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2019 
PRAZO DO RELATOR: 22/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 29/10/2019  
 
PROJETO DE LEI Nº 204/19 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
EMENTA: Dispõe sobre o direito de pessoas com 
deficiência visual obterem as certidões de 
registro civil em braile. 
RELATOR: Deputado Adilson Espíndula 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 22/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 29/10/2019 
 
PROJETO DE LEI Nº 303/19 
AUTOR: Deputado Marcelo Santos  
EMENTA: Consolida toda a legislação em vigor 
referente às semanas e aos dias/correlatos 
estaduais comemorativos de relevantes datas e 
de assuntos de interesse público, no âmbito do 
Estado. 
RELATOR: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2019 
PRAZO DO RELATOR: 22/10/2019  
PRAZO DA COMISSÃO: 29/10/2019 
 

PROJETO DE LEI Nº 473/19 
AUTOR: Deputado Fabrício Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a concessão de 
parcelamento, antes do vencimento, nas faturas 
de prestação de serviço emitidas pela 
Companhia Espírito Santense de Saneamento - 
CESAN. 
RELATOR: Deputado Adilson Espíndula 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 22/10/2019  
PRAZO DA COMISSÃO: 29/10/2019 
 
PROJETO DE LEI Nº 479/19 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules  

EMENTA: Institui o Cadastro Estadual de 
Pessoas com Deficiência como medida para 
facilitar a adoção de medidas de apoio por parte 
do poder público e providências que busquem 
melhorar suas condições, possibilitando ainda, 
um atendimento otimizado a esses cidadãos. 
RELATORA: Deputada Iriny Lopes  
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 22/10/2019  
PRAZO DA COMISSÃO: 29/10/2019  
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 04/19 
AUTOR: Deputado Sergio Majeski 
EMENTA: Estabelece normas de finanças 
públicas complementares à Lei Complementar 
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e à Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com 
o objetivo de garantir a observância dos 
princípios de responsabilidade e transparência 
da gestão fiscal nas transições de governo no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
RELATORA: Deputada Raquel Lessa 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 22/10/2019  
PRAZO DA COMISSÃO: 29/10/2019  
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 28/19 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos  
EMENTA: Acrescenta o inciso XV ao artigo 52 da 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
Regimento Interno, que trata da Comissão da 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. 
RELATOR: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2019 
PRAZO DO RELATOR: 22/10/2019  
PRAZO DA COMISSÃO: 29/10/2019  
 

D- PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

E- PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 75/19 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Pastor Jonatas Câmara. 
RELATORA: Deputada Iriny Lopes 
 

Participação do Presidente do Conselho de 
Segurança Alimentar e Nutricional do Estado 
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do Espírito, Sr. Rosemberg Moraes Caitano, 
para dar continuidade à explanação do tema 
“Garantia do Direito Humano à Alimentação 
Adequada”. 
 
3 - COMUNICAÇÕES:  
As que ocorrerem 
 
Pauta gerada às 10h do dia 10 de outubro de 
2019. Sujeita a alterações até a data da 
Reunião. 
 
 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

 

PRESIDENTE: Deputado CARLOS VON 
VICE-PRESIDENTE: Deputada TORINO MARQUES 
REUNIÃO: Ordinária  
LOCAL: Plenário Deputada Judith Leão Castelo 
Ribeiro 
DATA: 14/10/2019  
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 10 horas 

 
PAUTA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
01: Secretaria de Estado de Esportes e Lazer 
Participantes: SESPORT e Prefeitura Municipal 
de Afonso Cláudio 
Ofício: Nº 206/2019 - 26/09/2019 
Objeto: Construção de um alambrado no campo 
de futebol do Centro Esportivo de Vila Nova 
Valor: R$ 317.755,42 
Publicação do Convênio: DIO 27/12/2018 
Vigência do Convênio: 11/06/2020 
Convênio: 031/2018 
Proposta SIGA: nº 0067/2018 
 
02: Secretaria de Estado de Esportes e Lazer 
Participantes: SESPORT e Prefeitura Municipal 
de São Roque do Canaã 
Ofício: Nº 209/2019 - 23/09/2019 
Objeto: Reforma do Ginásio Poliesportivo José 
Regattieri 
Valor: R$ 298.470,09 

Publicação do Convênio: DIO 23/11/2018 
Vigência do Convênio: 31/12/2020 
Convênio: Nº 015/2018 
Proposta SIGA: Nº 0071/2018 
 
03: Secretaria de Estado de Esportes e Lazer 
Participantes: SESPORT e Prefeitura Municipal 
de Pancas 
Ofício: Nº 201/2019 - 16/09/2019 
Objeto: Construção da iluminação do campo de 
futebol “Jair Marques Vieira” no Distrito de 
Laginha 
Valor: R$ 167.496,34 
Publicação do Convênio: DIO 21/12/2018 
Vigência do Convênio: 31/12/2019 
Convênio: Nº 040/2018 
Proposta SIGA: Nº 0064/2018 
 
04: Secretaria de Estado de Esportes e Lazer 
Participantes: SESPORT e Prefeitura Municipal 
de Pancas 
Ofício: Nº 203/2019 - 16/09/2019 
Objeto: Construção da Iluminação do campo de 
futebol “União”, no Bairro Operário 
Valor: R$ 149.621,65 
Publicação do Convênio: DIO 21/12/2018 
Vigência do Convênio: 31/12/2019 
Convênio: Nº 041/2018 
Proposta SIGA: Nº 0063/2018 
 

05: Secretaria de Estado de Esportes e Lazer 
Participantes: SESPORT e Prefeitura Municipal 
de Pancas 
Ofício: Nº 202/2019 - 16/09/2019 
Objeto: Reforma do alambrado do campo de 
futebol “Jair Marques Vieira” no Distrito de 
Laginha 
Valor: R$ 231.666,49 
Publicação do Convênio: DIO 21/12/2018 
Vigência do Convênio: 31/12/2019 
Convênio: Nº 039/2018 
Proposta SIGA: Nº 0062/2018 
 

06: Secretaria de Estado de Esportes e Lazer 
Participantes: SESPORT e Prefeitura Municipal 
de Pedro Canário 
Ofício: Nº 200/2019 - 16/09/2019 
Objeto: Aquisição de um veículo novo tipo Van 
Valor: R$ 174.056,48 
Publicação do Convênio: DIO 28/12/2018 
Vigência do Convênio: 10/12/2019 
Convênio: 051/2018 

Identificador: 340032003300350037003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, sexta-feira, 11 de outubro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 29 

Proposta SIGA: Nº 0070?2018 
 
07: Secretaria de Estado de Esportes e Lazer 
Participantes: SESPORT e Prefeitura Municipal 
de Afonso Cláudio 
Ofício: Nº 207/2019 - 20/09/2019 
Objeto: Construção de um alambrado no campo 
de futebol do Centro Esportivo Cruzeiro, Distrito 
de Vila Pontões. 
Valor: R$ 287.614,51 
Publicação do Convênio: DIO 09/11/2018 
Vigência do Convênio: 29/06/2020 
Convênio: 29/06/2018 
Proposta SIGA: Nº 0035/2018 
 
08: Secretaria de Estado de Esportes e Lazer 
Participantes: SESPORT e Prefeitura Municipal 
de Domingos Martins 
Ofício: Nº 208/2019 - 20/09/2019 
Objeto: Reforma da quadra de esportes da 
Localidade de Jucu, Distrito de Vila Verde. 
Valor: R$ 100.000,00 
Contrapartida Municipal - R$ 28.163,32 
Publicação do Convênio: DIO 31/10/2018 
Vigência do Convênio: 30/10/2019 
Convênio: Nº 016/2018 
Proposta SIGA: Nº 0019/2018 
 
09: Secretaria de Estado de Esportes e Lazer 
Participantes: SESPORT e Prefeitura Municipal 
de Governador Lindemberg 
Ofício: Nº 211/2019 - 26/09/2019 
Objeto: Construção do vestiário e palco no 
campo de futebol da Comunidade de Romanha 
Valor: R$ 236.031,84 
Publicação do Convênio: DIO 28/12/2018 
Vigência do Convênio: 30/04/2020 
Convênio: Nº 046/2018 
Proposta SIGA: Nº 0060/2018 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

PROJETO DE LEI Nº 273/2019 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
EMENTA: Proíbe estabelecimentos do setor 
hoteleiro do Estado do Espírito Santo a 
utilizarem placas informativas com os dizerem 
que especifica “Não nos responsabilizamos por 
objetos deixados no quarto/apartamento”. 
 

PROJETO DE LEI Nº 111/2019 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 

EMENTA: Fica criada no Estado a Rota Caminhos 
dos Jesuítas 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS RELATORES: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
A que ocorrer 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
Apresentação do catálogo Descubra Guarapari 
 
 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E 
ENERGIA 

 

PRESIDENTE: Deputado ALEXANDRE 
XAMBINHO 
VICE-PRESIDENTE: Deputada JANETE DE SÁ 
REUNIÃO: Ordinária  
LOCAL: Plenário Deputada Judith Leão Castelo 
Ribeiro 
DATA: 15/10/2019  
DIA DA SEMANA: terça feira 
HORÁRIO: 11 horas 

 
PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
Ofício n.º 296 /2019/GDJS - Do Gabinete da 
Deputada Janete de Sá, justificando sua 
ausência na reunião desta Comissão, ocorrida 
no dia 03.09.2019, por motivo de atendimento 
de atividades parlamentares fora do recinto da 
Assembleia Legislativa. 
 
Ofício n.º 294 /2019/GDJS - Do Gabinete da 
Deputada Janete de Sá, justificando sua 
ausência na reunião desta Comissão, ocorrida 
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no dia 01.10.2019, por motivo de atendimento 
de atividades parlamentares fora do recinto da 
Assembleia Legislativa; 
 
Ofício n.º 293 /2019/GDJS - Do Gabinete da 
Deputada Janete de Sá, justificando sua 
ausência na reunião desta Comissão, ocorrida 
no dia 17.09.2019, por motivo de atendimento 
de atividades parlamentares fora do recinto da 
Assembleia Legislativa; 
 
Ofício GDMS/Nº 244/2019 - Do Gabinete do 
Deputado Marcelo Santos, justificando sua 
ausência na reunião desta Comissão, ocorrida 
no dia 17.09.2019; 
 
OF. SEFAZ - CONTAB Nº 0032/2019 - Da 
Prefeitura Municipal de Iúna encaminhando a 
prestação de contas dos Royalties do Petróleo 
referente ao mês de julho 2019. 
 
OF. Nº 378/2019 PMI/GP - Da Prefeitura 
Municipal de Itaguaçu encaminhando a 
prestação de contas dos Royalties do Petróleo 
referente ao primeiro semestre de 2019;  
 
OF/CRM/Nº 056/2019 - Da Secretaria da 
Fazenda de Cachoeiro do Itapemirim 
encaminhando a prestação de contas dos 
Royalties do Petróleo referente ao primeiro 
semestre de 2019; 
 
OF Nº 0534/2019/GAP - Da Prefeitura Municipal 
de Nova Venécia encaminhando a prestação de 
contas dos Royalties do Petróleo referente ao 
primeiro semestre de 2019; 
 
OFICIO Nº 613/2019 SECGAB/PMSMJ - Da 
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá 
encaminhando a prestação de contas dos 
Royalties do Petróleo referente ao segundo 
semestre de 2018; 
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período.  
 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS RELATORES:  
Não houve no período. 
 
D - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  

Não houve no período.  
 
E - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período.  
 
2 - ORDEM DO DIA:  
 
3 - COMUNICAÇÕES:  
 
- Apresentação da Procuradora Municipal 
FLAVIA MARQUEZINI, Vice-Presidente de 
Compliance - Rede Brasileira de Cidades 
Inteligentes e Humanas -, o Secretário de 
Desenvolvimento da Cidade de Vitória MARCIO 
PASSOS e o Sr. RICARDO CALHEIROS 
empreendedor capixaba para explanar o tema 
“Cidades Inteligentes, Humanas, Éticas e 
Sustentáveis: Perspectivas para o Espírito 
Santo”. 
 
Pauta gerada no dia 10 de setembro de 2019, 
às 9h, sujeita a alterações até a hora do início 
da reunião. 
 
 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 

MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 

 

PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Pastor MARCOS 
MANSUR 
REUNIÃO: ORDINÁRIA 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 17/10/2019 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 10 horas 

 
PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 67/2019 
Autor: Deputado ENIVALDO DOS ANJOS 
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Ementa: Dispõe sobre retirada de postes, 
alinhamento e a retirada de fios em desuso e 
desordenados existentes em postes de energia 
elétrica e dá outras providências. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA:  
As que ocorrerem. 
 
3- COMUNICAÇÕES 
As que ocorrerem. 
 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE E DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 

 

PRESIDENTE: Deputado DELEGADO LORENZO 
PAZOLINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado LUCIANO 
MACHADO 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão 
Castello Ribeiro” 
DATA: 14/10/2019 
HORÁRIO: 13h 

 
PAUTA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
Não houve no período. 
 
D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 
 

E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA:  
 

Deliberar convite aos Senhores RENATINHO DE 
JESUS, FELISMINA AUGUSTA TEIXEIRA, 
ALESSANDRA DE FREITAS DIAS DE JESUS, 
ROBERTA DE AGUIAR PEDRINI, TÂNIA SILOTTI, 
SIMONE MARIA CORREA CAETANO, MARIA 
MADALENA GOMES FONSECA E CLAUDIO 
ALVES, para estar presente em reunião desta 
Comissão discorrendo sobre o Instituto 
Psicologia para Todos. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 

Presença dos Senhores RENATINHO DE JESUS, 
FELISMINA AUGUSTA TEIXEIRA, ALESSANDRA 
DE FREITAS DIAS DE JESUS, ROBERTA DE 
AGUIAR PEDRINI, TÂNIA SILOTTI, SIMONE 
MARIA CORREA CAETANO, MARIA MADALENA 
GOMES FONSECA E CLAUDIO ALVES, 
discorrendo sobre o Instituto Psicologia para 
Todos. 
 
 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

PRESIDENTE: Deputado ADILSON ESPINDULA 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DR. HÉRCULES 
MEMBRO: Deputado FREITAS 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Deputada Judith Leão Castelo 
Ribeiro 
DATA: 16/10/2019 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 12h10 
 

PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE 
 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

OF/GDF/ALES/Nº 147/19 - Do Excelentíssimo 
Senhor Deputado Freitas, justificando sua 
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ausência na Reunião Ordinária do dia 
04/09/2019. 
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS RELATORES: 
Não houve no período. 
 
D - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período.  
 
E - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período.  
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
Deliberar convite à senhora Rosângela Cândido 
Nascimento, Coordenadora do Movimento 
Nacional de População em Situação de Rua no 
Espírito Santo, para participar desta Reunião 
Ordinária. 
 
Deliberar convite a V. Exma. Drª Célia Lúcia Vaz 
de Araujo, Procuradora de Justiça do Ministério 
Público do Espírito Santo, e dirigente do Núcleo 
CACO - Centro de Apoio Operacional de Defesa 
Comunitária, para participar desta Reunião 
Ordinária. 
 
Deliberar convite à Senhora Lilian Mota Pereira, 
Gerente de Proteção Social Especial da SETADES 
- Secretaria de Desenvolvimento Social do ES, 
para participar desta Reunião Ordinária. 
 
Deliberar convite à Senhora Elcimara Rangel, 
Presidente do Colegiado de Gestores de 
Assistência Social do Espírito Santo, para 
participar desta Reunião Ordinária. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 

Presença da Senhora Rosângela Cândido 
Nascimento, Coordenadora do Movimento 
Nacional de População em Situação de Rua no 
Espírito Santo, com o objetivo de discutir o tema 
População em Situação de Rua.  
 

Presença da Exma. Drª Célia Lúcia Vaz de Araujo, 
Procuradora de Justiça do Ministério Público do 
Espírito Santo, e dirigente do Núcleo CACO - 

Centro de Apoio Operacional de Defesa 
Comunitária, com o objetivo de discutir o tema 
População em Situação de Rua.  
 

Presença da Senhora Lilian Mota Pereira, 
Gerente de Proteção Social Especial da SETADES 
- Secretaria de Desenvolvimento Social do ES, 
com o objetivo de discutir o tema População em 
Situação de Rua.  
 

Presença da Senhora Elcimara Rangel, 
Presidente do Colegiado de Gestores de 
Assistência Social do Espírito Santo, com o 
objetivo de discutir o tema População em 
Situação de Rua.  
 
Obs.: Pauta gerada no dia 09/10/2019, às 12h, 
sujeita a alteração até a hora da Reunião 
 
 

CPI DOS CRIMES CIBERNÉTICOS 

 

PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
VICE-PRESIDENTE: Deputado CAPITÃO 
ASSUMÇÃO  
RELATOR: Deputado DELEGADO DANILO 
BAHIENSE 
REUNIÃO: 14ª Reunião Ordinária  
LOCAL: Plenário “Judith Leão Castello” 
DATA: 15/10/2019 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 09 horas 

 
PAUTA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não há. 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 

Reunião de debate com os órgãos de segurança 
do estado sobre a questão da segurança para os 
motoristas de aplicativo. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 

Objetivo da Comissão: apurar as recorrentes 
denúncias de crimes cibernéticos. 
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CONVIDADOS: 
 

- Cel. Márcio Eugênio Sartório - Comandante da 
Polícia Ostensiva Metropolitana - CPOM 
 

- Paulo Massi Dallari -  Diretor de Relações 
Institucionais da 99 Tecnologia Ltda. 
 

- Pedro Santos - Políticas Públicas da UBER 
 

- Luiz Fernando Muller - Presidente da 
Associação dos Motoristas de Aplicativo do 
Espírito Santo- AMAPES 
 

- Dr. Brenno Andrade de Souza Silva - Delegado 
responsável pela Delegacia Especializada de 
Repressão aos Crimes Cibernéticos 
 

- Dr. Antônio Roberto Cesário de Sá - Secretário 
de Estado de Segurança Pública e Defesa Social 
 
OBS: Estas informações foram recebidas até às 
10h do dia 10/10/19, estando sujeitas a 
alterações até a data da reunião. 
 
 

CPI DA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS 

 

PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS ANJOS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO 
SAMPAIO  
RELATOR: Deputado MARCELO SANTOS 
REUNIÃO: 9ª Reunião Ordinária  
LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso” 
DATA: 16/10/2019 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 12 horas 
 

PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não há. 
 

2 - ORDEM DO DIA: 
O que ocorrer. 
 

3 - COMUNICAÇÕES: 
 

Objetivo da Comissão: apurar denúncias de 
irregularidades nos contratos de remoção 
(guincho) e guarda/depósito de veículos, 

firmados pelo Estado do Espírito Santo, por 
meio do DETRAN/ES, bem como pelos 
municípios em que o trânsito esteja 
municipalizado; avaliar os procedimentos 
relativos à contratação e operação de radares 
de fiscalização de velocidade em vias públicas; 
apurar os procedimentos de licenciamento 
ambiental; e investigar a existência de ardil 
criminoso e deficiência na prestação de serviços 
(Telefonia e Energia Elétrica); poluição do meio 
ambiente; além de contratos de terceirização de 
lixo e sonegação fiscal e em detrimento do 
Estado do Espírito Santo. 
 
4 - CONVOCADO: 
 
João Carlos Gomes da Fonseca 
 
 

FRENTE PARLAMENTAR PARA DEBATER A 
EDUCAÇÃO FÍSICA NO ES 

 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado LUCIANO 
MACHADO 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 16/10/2019 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 15 horas 

 
PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE 

PARLAMENTAR PARA DEBATER A EDUCAÇÃO 
FÍSICA NO ESPIRITO SANTO. 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
 
2 - COMUNICAÇÕES: 
 
Tema da reunião: “Educação Física Escolar ; A 
Semente para a Saúde”. 

 
3 - CONVIDADOS: 
 
Dra. Eliane Cunha Gonçalves 
Gisela Vicentini de Souza 
Leonardo Rêgo 
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AGENDA 
 
 

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 14 a 18/10/2019 

 
 

DATA LOCAL HORÁRIO COMISSÃO TIPO 

COORDENADOR/ 

RESPONSÁVEL 

TEL 

RECURSOS 

15 

10 

Terça-
feira 

Plenário “Rui 
Barbosa” 

9h 

CPI dos 
Crimes 

Cibernético
s 

14ª Reunião 
Ordinária 

Miguel 

Karina 

Sandra 

Mara 

3878 

Comunicação Social, 
Som, TV ALES, 

segurança, taquigrafia, 
procuradoria e 

consultoria temática 

16 

10 

Quarta-
feira 

Plenário “Dirceu 
Cardoso” 

12h 
CPI da 

Sonegação  
9ª Reunião 
Ordinária 

Miguel  

Karina 

Sandra 

Mara 

3878 

Comunicação Social, 
Som, TV ALES, 

segurança, taquigrafia, 
procuradoria e 

consultoria temática 

16 

10 

Quarta-
feira 

Plenário “Rui 
Barbosa” 

15h 

FP para 
debater a 
Educação 
Física no 

ES 

Reunião 

Miguel 

Marise 

Juliana 

3878 

Comunicação Social, 
Som, TV ALES, segurança 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
LUCIANO MACHADO 

1ª Secretário 
Dr. EMÍLIO MAMERI 

2º Secretário 
 
 

Carlos Eduardo Casa Grande 
Secretário Geral da Mesa - SGM 

Diretor das Comissões Parlamentares - DCP 
Paulo Marcos Lemos 

Coordenador Especial das Comissões Temporárias e Órgãos Especiais - CECTOE 
Miguel Pedro Amm Filho 
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CRONOGRAMAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA APRESENTAÇÃO DO PPA 2010-2013 
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CRONOGRAMA PARA APRESENTAÇÃO DA LOA/2020 
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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

LEIS 
 

LEI Nº 11.045 
 

Veda a nomeação para todos os 
cargos em comissão de pessoas 
que tiverem sido condenadas por 
infrações previstas na Lei Federal 
nº 11.340, de 07 de agosto de 
2006, denominada Lei Maria da 
Penha. 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica vedada a nomeação, no âmbito da 
administração pública direta e indireta, bem 
como em todos os Poderes do Estado do 
Espírito Santo, para todos os cargos em 
comissão, de livre nomeação e exoneração, de 
pessoas que tiverem sido condenadas por 
infrações previstas na Lei Federal nº 11.340, de 
07 de agosto de 2006, denominada Lei Maria da 
Penha. 
 

§ 1º Violência doméstica e familiar contra a 
mulher é qualquer ação ou omissão baseada no 
gênero que cause violência física, violência 
psicológica, violência sexual, violência 
patrimonial ou violência moral. 
 

§ 2º Para fins desta Lei, os efeitos da 
condenação irão perdurar pelo período de cinco 
anos após a decisão em segunda instância. 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 10 de 
outubro de 2019.  

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

LEI Nº 11.046 
 

Veda a utilização de recursos 
públicos estaduais para 
contratação de profissionais e 
espetáculos que desvalorizem ou 
exponham mulheres à situação 
de constrangimento, incitem a 
violência ou contenham 
manifestações de homofobia ou 
discriminação racial. 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica vedada a utilização de recursos 
públicos estaduais para contratação de 
profissionais e espetáculos que desvalorizem ou 
exponham mulheres à situação de 
constrangimento, incitem a violência ou 
contenham manifestações de homofobia ou 
discriminação racial. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 10 de 
outubro de 2019.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 2153 
 

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

 CONCEDER LICENÇA ao Deputado. 
MARCOS GARCIA, para tratamento de saúde, no 
dia 07/10/2019, na forma do Art. 305, inciso II, 
do Regimento Interno. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 2154 
 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

 CONCEDER LICENÇA ao Deputado. 
RENZO VASCONCELOS, para tratamento de 
saúde, no período de 24/09/2019 a 
03/10/2019, na forma do Art. 305, inciso II, do 
Regimento Interno. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2155 
 

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, FERNANDA SAQUETO, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
no gabinete do Deputado Torino Marques, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 193280/2019. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 2156 
 

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

CONCEDER 02% (dois por cento), a partir 
de 21/09/2019, de acordo com art. 108 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
ASSIDUIDADE, a que faz jus CASSIO GIMENES 
DE SOUZA, matrícula nº 207056, Coordenador 
Especial de Infraestrutura e Logística - CEIL, 
referente ao 1º decênio de 23/09/2009 a 
20/09/2019. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: LUCAS SILVA COSTA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 11.10.2019 a 10.10.2020 

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 

10 de outubro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO 

DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
 Fica rescindido, a partir de 10/10/2019, 
de acordo com a cláusula primeira, do Termo de 
Compromisso de Estágio de Complementação 
Educacional, firmado entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo e o 
estagiário da Faculdade Direito de Vitória - FDV, 
MARCELO SOEIRO DE CASTRO GAVIORNO. 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
10 de outubro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 243 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

TORNAR INSUBSISTENTE, a Portaria n° 
233, publicada em 1º/10/2019, que concedeu o 
recesso regulamentar ao estagiário MARCELO 
SOEIRO DE CASTRO GAVIORNO.  
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
10 de outubro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 
PORTARIA Nº 244 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

203398 
ELANE DE 
CERQUEIRA 
CRUZ 

2019 
02/01/2019 

a 
31/01/2019 

09/10/2019 
a 

23/10/2019 
e 

01/07/2020 
a 

15/07/2020 

30 (trinta) 
dias 

207850 

TADEU 
MARCAL DA 
SILVA E 
SILVA 

2019 
18/11/2019 

a 
02/12/2019 

06/12/2019 
a 

20/12/2019 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de outubro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 245 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

206342 

AMOS 
MATOS 
DOS 
SANTOS 

2019 
04/11/2019 

a 
03/12/2019 

21/10/2019 
a 

04/11/2019 
e 

26/08/2020 
a 

09/09/2020 

30 (trinta) 
dias 

208871 

LENISE 
CURBANI 
CALLEGARI 
VENTORIN 

2019 
15/10/2019 

a 
13/11/2019 

06/01/2020 
a 

20/01/2020 
e 

22/06/2020 
a 

06/07/2020 

30 (trinta) 
dias 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

08 de outubro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 
PORTARIA Nº 246 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

209596 

DARCY 
MARCHIORI 
DE PAULA 
GAIGHER 

2019 
04/11/2019 

a 
03/12/2019 

06/12/2019 
a 

20/12/2019 
e 

06/01/2020 
a 

14/01/2020 

24 (vinte e 
quatro) dias 

restantes 

208303 
JANAINA DO 
NASCIMENTO 
VALOIS 

2019 
11/10/2019 

a 
25/10/2019 

31/10/2019 
a 

14/11/2019 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

208323 

SABRINA 
GUIMARAES 
AGUIAR 
MACHADO 

2019 
17/01/2020 

a 
24/01/2020 

11/10/2019 
a 

18/10/2019 

08 (oito) 
dias 

restantes 

208311 
TATIANY 
SANTOS 
MAFORTE 

2019 
02/01/2020 

a 
31/01/2020 

02/01/2020 
a 

16/01/2020 
e 

20/07/2020 
a 

03/08/2020 

30 (trinta) 
dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
07 de outubro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 
PORTARIA Nº 247 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 

 CONCEDER o recesso regulamentar, de 
acordo com o art. 13, § 2º, da Lei nº 11.788, de 
25/09/2008, publicada no DOU em 26/09/2008, 
aos estagiários abaixo relacionados. 
 

Estagiários Matrícula Dias Período 

LUCAS CASTRO DE 
OLIVEIRA 

002088 15 14/10 a 28/10/2019 

MARIA EDUARDA 
QUADRA SIQUEIRA DA 
VICTORIA 

002222 11 29/10  a 08/11/2019 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
10 de outubro de 2019. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
JOEL RANGEL 

Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 248 
 

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 
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 

20327501 
Angela Maria 
Coutinho 
Pereira 

129 02 30/09/2019 01/10/2019 

20836501 
Claudiane 
Martins 
Olimpio 

129 02 26/09/2019 27/09/2019 

20086601 
Denise 
Miranda 
Medici 

131 70 25/09/2019 03/12/2019 

20328301 
Edna Gloria 
Groberio 
Perim 

142 02 17/09/2019 18/09/2019 

20161301 
Fernando De 
Aguiar E 
Miranda 

129 01 24/09/2019 24/09/2019 

20981901 
Hilvano Da 
Silva Rosa 

129 04 22/09/2019 25/09/2019 

20991601 
Illanna 
Piovaneli 
Machado 

129 01 23/09/2019 23/09/2019 

20930501 
Joao Victor 
Mendes 
Machado 

129 15 23/09/2019 07/10/2019 

20971901 
Joaquim 
Eduardo 
Moreira 

129 05 26/03/2019 30/03/2019 

20935801 
Joyce Assis 
De Oliveira 

129 03 25/09/2019 27/09/2019 

20786701 
Karina Borgo 
Da Silva 
Prado 

129 02 10/03/2016 11/03/2016 

20331601 
Karla Odete 
Machado De 
Oliveira 

129 30 26/08/2019 24/09/2019 

20887101 

Lenise 
Curbani 
Callegari 
Ventorin 

142 01 24/09/2019 24/09/2019 

20792701 
Leonardo 
Binda Do 
Nascimento 

129 01 30/09/2019 30/09/2019 

20982001 
Lucas De 
Barcelos Leal 

129 04 24/09/2019 27/09/2019 

03534202 
Luciana 
Puppin 

129 09 22/08/2019 30/08/2019 

03534202 
Luciana 
Puppin 

129 02 17/09/2019 18/09/2019 

03534202 
Luciana 
Puppin 

129 05 23/09/2019 27/09/2019 

20967101 

Márcia 
Guimarães 
Abrahão Da 
Costa 

129 01 29/03/2019 29/03/2019 

20140101 

Maria Do 
Carmo De 
Almeida 
Lima 

129 01 12/09/2019 12/09/2019 
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20966901 
Marilene 
Aparecida 
Pereira 

129 02 24/09/2019 25/09/2019 

20786001 
Paula Pereira 
Ferreira 
Batista 

129 03 26/09/2019 28/09/2019 

20936001 

Pedro 
Henrique 
Ramos 
Santos 

142 01 25/09/2019 25/09/2019 

20788801 
Rahulla Del 
Fiume 
Sarcinelli 

129 09 02/09/2019 10/09/2019 

03571701 

Renata 
Baptista 
Gorayeb 
Vargas 

142 03 18/09/2019 20/09/2019 

20257001 
Sandra Mara 
Pego 

142 60 01/08/2019 29/09/2019 

20842902 Sandro Rosa 129 02 23/09/2019 24/09/2019 

20964401 
Simone De 
Oliveira Silva 
Fortunato 

142 01 24/09/2019 24/09/2019 

01660301 
Simone 
Silvares Itala 

129 15 09/09/2019 23/09/2019 

20789901 
Valdenice De 
Lima Paiva 

129 02 26/09/2019 27/09/2019 

20789401 
Wanderley 
Ferreira De 
Araujo 

129 01 25/09/2019 25/09/2019 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
10 de outubro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 249 
 

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 
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 

20422205 
Admilson 
Bernardo do 
Amor Divino 

129 03 29/09/2019 01/10/2019 

20969901 
Brasilicio 
Chagas das 
Neves Filho 

129 05 27/09/2019 01/10/2019 

20964001 
Camilla 
Fernandes 
Dadalto 

129 01 27/09/2019 27/09/2019 

20964001 Camilla 129 01 26/09/2019 26/09/2019 

Fernandes 
Dadalto 

20797401 

Carolina 
Viguini 
Cantarela 
Kaizer 

129 15 12/09/2019 26/09/2019 

20108901 
Gisele de 
Araujo 
Latavanha 

129 10 22/08/2019 31/08/2019 

20580703 
Heliomar 
Francisco da 
Vitoria 

129 07 23/09/2019 29/09/2019 

20981901 
Hilvano da 
Silva Rosa 

129 02 25/09/2019 26/09/2019 

20823901 
Jessica 
Neitzel 

129 01 27/09/2019 27/09/2019 

20880001 

Jovana de 
Freitas 
Rodrigues 
Canciglieri 

129 02 19/09/2019 20/09/2019 

20887101 

Lenise 
Curbani 
Callegari 
Ventorin 

142 01 26/09/2019 26/09/2019 

21001901 
Lucimar 
Goreti Albani 
do Carmo 

129 01 27/09/2019 27/09/2019 

20987401 
Neuzane de 
Souza 

129 02 26/09/2019 27/09/2019 

01672801 
Tania Mara 
Costa 
Barcelos 

129 15 18/09/2019 02/10/2019 

20701201 
Viviane 
Garcia 
Cardoso 

129 07 24/09/2019 30/09/2019 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
10 de outubro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 

 
RESUMO ORDEM 

DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2019 

 
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 071/2019, conforme descrito abaixo: 

 
CONTRATADA: MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME. 
 
CNPJ: 22.849.352/0001-59. 
 
OBJETO: aquisição de 04 (quatro) câmeras 
HDSLR completas. 
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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico. 
 
VALOR: R$ 103.500,00 (cento e três mil e 
quinhentos reais). 
 
PROCESSO: 181979 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
10 de outubro de 2019. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora Geral da Secretaria 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico n°035/2019 
Exclusivo para ME e EPP 

Processo nº 192329/2019 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que realizará Licitação, sob 
a modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de 
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas 
alterações, objetivando a aquisição de baterias 

para as instalações técnicas da Ales e para 
nobreaks, conforme especificação contida no 
Anexo I do Edital. 
 
Recebimento das Propostas até: 
23/10/2019, às 09h00. 
 
Abertura das Propostas: 
23/10/2019, às 09h00. 
 
Início da Sessão de Disputa: 
23/10/2019, às 11h00. 
 
O Edital estará disponível no site 
www.al.es.gov.br, links: “Transparência”, 
“Consulta Licitações” ou www.licitacoes-
e.com.br. 
 
Maiores informações através do e-mail 
scl@al.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3382-
3874. 
 

Vitória/ES, 10 de outubro de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 11.10.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 DIA DE CAMPO NA TV 
 

O Programa Dia de Campo na TV vai mostra  como o arroz constitui 
fonte importante de calorias e proteínas na dieta alimentar. Devido a 
suas características nutricionais, esse alimento pode contribuir para a 
melhoria da nutrição e qualidade de vida do brasileiro, por ser uma 
cultura que apresenta grande adaptabilidade às mais variadas 
condições de solo e clima, o que reflete no potencial de aumento 
produtivo do cereal, principalmente para os produtores da região 
central  do estado de Tocantins. Quando se fala em palha do arroz é 
importante lembrar que todo o volume que se produz deve ser 
incorporado à terra o mais rápido possível para não perder 
nutrientes como o cálcio (Ca) ou potássio (K), por exemplo, que estão 
na palha de arroz e pelo cereal necessitar de altas quantidades 
desses nutrientes 

01h15 CONEXÃO ELEITORAL TSE abre licitação para a compra de novas urnas eletrônicas. Conheça 
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um pouco mais sobre a Lei dos Partidos Políticos 

01h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Saúde 

02h55 SESSÃO SOLENE Comemoração dos 468 Anos Da Cidade de Vitória 

05h15 REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR 

Criação de Estatal Para Gestão de Hospitais Públicos 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV Saiba quais as etapas para obtenção do registro de indicação 
geográfica de vinho fino da Serra Gaúcha e conheça o trabalho da 
Embrapa no estado de Roraima com o sistema integração lavoura-
pecuária e floresta que está ajudando no desempenho de árvores na 
região 

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

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

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA CPI Dos Crimes Cibernéticos 

10h25 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Agricultura 

11h35 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Finanças 

12h00 COM A PALAVRA Deputado Luciano Machado/PV fala do Caparaó no ‘Com a 
Palavra’. Formado em letras, empresário do setor de insumos 
agrícolas, antes de ser eleito Deputado estadual, Luciano Machado 
foi vereador, vice-prefeito e duas vezes prefeito de Guaçuí.Faz parte 
da Mesa Diretora da Assembleia na função de primeiro 
secretário. Empreendedorismo é o tema que ocupa um lugar de 
destaque na atuação parlamentar. Outros destaques da entrevista: 
fomento do turismo na a Região do Caparaó, agricultura de precisão, 
caixas secas e preservação de nascentes 

12h30 MP COM VOCÊ O programa MP com Você recebe o promotor de justiça Cezar 
Augusto Ramaldes da Cunha Santos. Ele responde pelo GETEP - o 
Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal do MPES 

13h00 DEDO DE PROSA O livro “Cartas Fantasmas”, de Adilson Vilaça, usa fatos históricos 
para ambientar um romance, a revolta camponesa em Ecoporanga 
em 1959. A obra é a continuação da narrativa histórica Cotaxé, 
publicada pela primeira vez em 1997. Vilaça possui mais de 40 
títulos, entre romances, contos e pesquisas 

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

14h00 MPF: INTERESSE PÚBLICO No quadro Acontece nas Redes, conheça um sítio arqueológico no 
Distrito Federal. Em MG, o MPF fez uma recomendação aos Correios 
para indenizar também os destinatários quando houver extravio das 
encomendas. Obras de duplicação da BR 101 em Sergipe duram 
quase uma década e ainda a última reportagem da série “Caso 
Pinheiro” 

14h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

15h00 SESSÃO SOLENE (V) Comemoração ao Dia Mundial dos Animais 

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

18h30 DEDO DE PROSA O livro “Cartas Fantasmas”, de Adilson Vilaça, usa fatos históricos 
para ambientar um romance, a revolta camponesa em Ecoporanga 
em 1959. A obra é a continuação da narrativa histórica Cotaxé, 
publicada pela primeira vez em 1997. Vilaça possui mais de 40 
títulos, entre romances, contos e pesquisas 

19h00 SESSÃO SOLENE Dia do Representante Comercial 

20h10 SEMINÁRIO DA FRENTE 
PARLAMENTAR  

Dia da Micro e Pequena Empresa 

20h30 STJ CIDADÃO O programa dessa semana aborda o seguinte tema: Animais de 
Estimação 

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

21h30 CIÊNCIA E LETRAS Os Contos de Charles 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

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

22h45 MP COM VOCÊ O programa MP com Você recebe o promotor de justiça Cezar 
Augusto Ramaldes da Cunha Santos. Ele responde pelo GETEP - o 
Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal do MPES 

23h15 DEDO DE PROSA O livro “Cartas Fantasmas”, de Adilson Vilaça, usa fatos históricos 
para ambientar um romance, a revolta camponesa em Ecoporanga 
em 1959. A obra é a continuação da narrativa histórica Cotaxé, 
publicada pela primeira vez em 1997. Vilaça possui mais de 40 
títulos, entre romances, contos e pesquisas 

23h45 COM A PALAVRA Deputado Luciano Machado/PV fala do Caparaó no ‘Com a 
Palavra’. Formado em letras, empresário do setor de insumos 
agrícolas, antes de ser eleito Deputado estadual, Luciano Machado 
foi vereador, vice-prefeito e duas vezes prefeito de Guaçuí.Faz parte 
da Mesa Diretora da Assembleia na função de primeiro 
secretário. Empreendedorismo é o tema que ocupa um lugar de 
destaque na atuação parlamentar. Outros destaques da entrevista: 
fomento do turismo na a Região do Caparaó, agricultura de precisão, 
caixas secas e preservação de nascentes 

 

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

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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• SÁBADO - 12.10.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 DIA DE CAMPO NA TV Saiba quais as etapas para obtenção do registro de indicação 
geográfica de vinho fino da Serra Gaúcha e conheça o trabalho da 
Embrapa no estado de Roraima com o sistema integração lavoura-
pecuária e floresta que está ajudando no desempenho de árvores na 
região 

00h50 PARLAMENTO BRASIL Sessão Especial na Assembleia Legislativa da Bahia discute os preços 
abusivos cobrados pelas companhias aéreas no país. Cada vez mais os 
políticos utilizam as redes sociais para falar com seus eleitores, e a 
estratégia tem surtido bons resultados.No quadro direto do 
congresso uma discussão sobre o aborto no Brasil e ainda as 
alterações na Lei Rouanet 

01h15 CONEXÃO CIÊNCIA  Conexão Ciência conversa com o professor Marcelo Sousa, da 
Universidade de Brasília. Ele fala sobre pesquisas relacionadas à 
nanotecnologia, bem como sua aplicação na biomedicina 

01h45 REUNIÃO ORDINÁRIA CPI dos Crimes Cibernéticos 

03h15 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão do Meio Ambiente 

05h20 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CPI da Sonegação 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV No programa de hoje vamos falar sobre o vinho colonial e como 
legalizar essa bebida. Para ser considerado vinho colonial a bebida 
deve ser: elaborada na propriedade do produtor enquadrado no 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf), comercializada exclusivamente na própria propriedade rural 
ou em associações, cooperativas ou feiras de agricultores familiares e 
ter uma produção máxima de 20 mil litros/ano. No Rio Grande do Sul 
a uva utilizada na vinificação deve ser 100% produzida na 
propriedade. Nos outros estados, esse percentual é de 70% 

07h35 A GRANDE REPORTAGEM O trânsito caótico e a poluição são algumas das consequências do 
crescimento da frota de veículos movidos a combustíveis fósseis, 
como a gasolina e o diesel. A reportagem mostra como os meios 
alternativos, a exemplo das bicicletas, patinetes e veículos elétricos, 
se apresentam de forma eficaz na melhoria da mobilidade e redução 
de impactos ao meio ambiente 

08h00 SABORES Neste programa Sabores, nós vamos falar sobre "Doces Brasileiros". 
Vamos fazer um passeio pela rica história brasileira, apresentar os 
principais doces e preparar as receitas de quindim, pé de moleque e 
brigadeiro 

08h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

09h00 REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR 

Criação de Estatal para Gestão de Hospitais Públicos 

10h40 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Infraestrutura 

12h00 SABORES Neste programa Sabores, nós vamos falar sobre "Doces Brasileiros". 
Vamos fazer um passeio pela rica história brasileira, apresentar os 
principais doces e preparar as receitas de quindim, pé de moleque e 
brigadeiro 

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

13h00 DEDO DE PROSA O último livro de Lilian Menenguci, “A Criança Mágica” é um convite a 
brincadeiras antigas. Doutora em Pedagogia, a autora fala sobre a 
importância da leitura para o desenvolvimento infantil e sobre a 
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formação de professores para ensinar a uma infância cada vez mais 
conectada 

13h30 UNIDIVERSIDADE Criptomoedas 

14h00 SOM DA TERRA Com mais de dez anos de estrada, a banda Eletrofonia mostra suas 
referências no rock dos anos 1980, 1990 e 2000 

14h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

15h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

Os Avanços, As Conquistas, Os Investimentos e Os Retrocessos da 
Assistência Social no Espirito Santo 

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

18h30 DEDO DE PROSA O último livro de Lilian Menenguci, “A Criança Mágica” é um convite a 
brincadeiras antigas. Doutora em Pedagogia, a autora fala sobre a 
importância da leitura para o desenvolvimento infantil e sobre a 
formação de professores para ensinar a uma infância cada vez mais 
conectada 

19h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE SAÚDE 

Importância da Doação de Órgãos 

21h40 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Finanças 

22h00 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

22h30 SABORES Neste programa Sabores, nós vamos falar sobre "Doces Brasileiros". 
Vamos fazer um passeio pela rica história brasileira, apresentar os 
principais doces e preparar as receitas de quindim, pé de moleque e 
brigadeiro 

22h45 SOM DA TERRA Com mais de dez anos de estrada, a banda Eletrofonia mostra suas 
referências no rock dos anos 1980, 1990 e 2000 

23h15 DEDO DE PROSA O último livro de Lilian Menenguci, “A Criança Mágica” é um convite a 
brincadeiras antigas. Doutora em Pedagogia, a autora fala sobre a 
importância da leitura para o desenvolvimento infantil e sobre a 
formação de professores para ensinar a uma infância cada vez mais 
conectada 

23h45 COM A PALAVRA O programa “Com a palavra” inédito desta semana traz como 
convidado o deputado Gandini do Cidadania. Entre outros assuntos, 
ele fala sobre mobilidade e infraestrutura, proteção social, políticas 
de segurança para região metropolitana, políticas públicas 
para população em situação de rua, enfrentamento à violência contra 
o idoso e fiscalização das empresas poluidoras do estado. 

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

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 

 
 

• DOMINGO - 13.10.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 DIA DE CAMPO NA TV No programa de hoje vamos falar sobre o vinho colonial e como 
legalizar essa bebida. Para ser considerado vinho colonial a bebida deve 
ser: elaborada na propriedade do produtor enquadrado no Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), 
comercializada exclusivamente na própria propriedade rural ou em 
associações, cooperativas ou feiras de agricultores familiares e ter uma 
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produção máxima de 20 mil litros/ano. No Rio Grande do Sul a uva 
utilizada na vinificação deve ser 100% produzida na propriedade. Nos 
outros estados, esse percentual é de 70% 

00h50 A GRANDE REPORTAGEM O trânsito caótico e a poluição são algumas das consequências do 
crescimento da frota de veículos movidos a combustíveis fósseis, como 
a gasolina e o diesel. A reportagem mostra como os meios alternativos, 
a exemplo das bicicletas, patinetes e veículos elétricos, se apresentam 
de forma eficaz na melhoria da mobilidade e redução de impactos ao 
meio ambiente 

01h15 CONEXÃO ELEITORAL  INSS iniciou as tratativas com o TSE para usar a base de dados de 
identificação civil nacional para checar informações das pessoas 
cadastradas na previdência social. Eleitores que estavam no exterior 
tem 30 dias após o retorno para justificar a ausência nas urnas 

01h45 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE SEGURANÇA 
EM GUACUÍ 

Segurança Pública: Direitos e Prioridades 

05h15 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai falar sobre o plantio de abacaxi no semiárido 
nordestino e outras reportagens. O Município do semiárido nordestino 
Itaberaba, fica situado na Chapada Diamantina no estado da Bahia,   é 
destaque na produção de abacaxi da variedade perola. Na época de 
colheita o produto agrícola gera em torno de 5 mil empregos diretos e 
indiretos e uma renda anual de aproximadamente 30 milhões de reais 

08h00 SABORES O programa Sabores faz um passeio pelas tradições e particularidades 
da comida Mediterrânea. Descubra por que a cozinha do mediterrâneo 
é considerada uma das mais saudáveis do mundo e os motivos que 
levaram a Unesco a considerá-la patrimônio cultural imaterial 

08h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Turismo 

11h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Cultura 

12h00 SABORES O programa Sabores faz um passeio pelas tradições e particularidades 
da comida Mediterrânea. Descubra por que a cozinha do mediterrâneo 
é considerada uma das mais saudáveis do mundo e os motivos que 
levaram a Unesco a considerá-la patrimônio cultural imaterial 

12h30 MP COM VOCÊ O programa abordou funcionamento do Complexo Penitenciário de 
Viana. Para falar sobre o assunto foi convidada a promotora de Justiça 
Viviane Barros Partelli que é membro do Grupo Especial de Trabalho 
em Execução Penal (GETEP). A promotora falou entre outros assuntos, 
sobre a fiscalização dos presídios, o cumprimento das penas e a triagem 
que é feita entre as unidades prisionais, fazendo um balanço sobre as 8 
penitenciárias do complexo, explicando quais os critérios usados para 
destinar um detento para determinada unidade prisional. O trabalho de 
ressocialização e as transições para os regimes semiaberto e aberto 
também foram abordados na entrevista 

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 UNIDIVERSIDADE Violência Política no Brasil 

14h00 SOM DA TERRA O Som da Terra, que apresenta novo formato, recebe o cantor e 
compositor capixaba Di Morais, com MPB e samba rock 

14h30 EM DISCUSSÃO  Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

15h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Segurança 

16h15 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Saúde 
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17h25 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Cidadania 

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 Homenagem à Guarda Municipal 

21h05 MPF - INTERESSE PÚBLICO Acompanhe uma reportagem especial sobre a Lei Maria da Penha e o 
combate à violência contra a mulher. Entenda como são calculados os 
valores dos pedágios. E ainda: em João Pessoa MPF encontra 
irregularidades na demolição de casa em comunidade, para a 
construção de parque ecológico 

21h30 A GRANDE REPORTAGEM  Um paraíso quase destruído por ações irresponsáveis do homem, 
agora protegido e estudado por cientistas de várias partes do país e do 
mundo. Este documentário revela importantes pesquisas em terra e a 
caminho do nosso destino. Uma ação recente do governo brasileiro 
atendeu parte da luta da comunidade científica para que, finalmente, 
essa região receba a proteção da lei. A administração federal anunciou 
no final de março de 2018 a criação da maior unidade de conservação 
marinha do país. Trindade: o arquipélago brasileiro ocupado mais 
distante da América do Sul 

22h00 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

22h30 SABORES O programa Sabores faz um passeio pelas tradições e particularidades 
da comida Mediterrânea. Descubra por que a cozinha do mediterrâneo 
é considerada uma das mais saudáveis do mundo e os motivos que 
levaram a Unesco a considerá-la patrimônio cultural imaterial 

22h45 SOM DA TERRA O Som da Terra, que apresenta novo formato, recebe o cantor e 
compositor capixaba Di Morais, com MPB e samba rock 

23h15 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 

23h45 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 

 

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 

 
TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, REALIZADA EM 08 DE 
OUTUBRO DE 2019. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Bom dia a todos. 
Invocando a proteção de Deus, declaro 

abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento. 

Na última reunião, quero levar ao 
conhecimento de todos os pares, ao Dr. Emílio e 
ao doutor Hudson, que nós lemos todas as atas 
e mandamos colocar no site da Assembleia. Eu 
gostaria, então, agora, de apreciar todas as atas 
e perguntar ao deputado Dr. Emílio Mameri se 
tem alguma emenda a propor para as atas ou se 
aprova atas como lidas. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma 
reunião de Comissão do Parlamento na 
Comissão de Saúde. E meu voto é favorável, 
pela provação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem!  
Doutor Hudson Leal? 
  
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - 

Acompanho o voto do deputado Dr. Emílio 
Mameri.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Eu também acompanho. 
Então, aprovadas todas as atas que 

foram lidas na última reunião. Depois, vai ficar 
pendente a ata da trigésima reunião ordinária e 
da décima quinta reunião extraordinária. 

Bom, estamos, hoje, recebendo a visita 
de Wesley Santos. Aliás, falei no Santos por 
causa do nome do pai dele, que é Santos. Um 
grande jurista, grande advogado e nosso amigo. 
Wesley Bastos de Souza, proprietário do Céu de 
Patas, Crematório Pet.  

E presente, também, agradecemos a 
presença de Bárbara Checon de Araújo, 
também, que é administradora desse 
importante equipamento para diminuir, 
principalmente, a contaminação do lençol 
freático. 

Então, nós querendo colocar a fala à 
disposição do Wesley. Nós estamos falando ao 
vivo para quase o estado inteiro. Então, na 
verdade, eu gostaria que você começasse a 
fazer sua explanação. 

 Lembramos ainda que o Céu de Patas é 
uma empresa particular, uma empresa privada, 
mas que auxilia muito na questão do 
saneamento. Por quê? Porque se você enterrar 
o seu animal que morreu na terra, ele vai 
naturalmente contaminar o lençol freático, 
levando doenças para as pessoas. Então, essa 
proposta é muito boa, razão pela qual nós 
convidamos o Wesley para fazer uma 
explanação e mostrar para nossa população. 
Muita gente não conhece e ele vai mostrar esse 
trabalho muito bom. 

Com a palavra meu amigo Wesley Bastos 
de Souza. 

 
O SR. WESLEY BASTOS DE SOUZA - 

Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço ao Doutor 
Hércules, ao deputado Hudson e ao deputado 
Emílio pela oportunidade de estar aqui falando 
diante da Comissão de Saúde e Saneamento 
com um item tão importante, um assunto tão 
importante e que vem, cada dia mais, tomando 
o seu lugar nas discussões nos Parlamentos 
diversos: municipais, estaduais e federais, como 
um problema realmente de saúde, de saúde 
pública. 

Diversos países, hoje, já têm essa 
consciência implantada e legislada, totalmente 
legislada, com relação à destinação correta dos 
resíduos de saúde. Lembrando que, com todo 
carinho que nós temos pelos pets, o 
reconhecimento, agora, também, de propostas 
e reconhecimento do STF de que o pet, o animal 
doméstico não é mais uma coisa, mas ele é um 
ser vivo com alguns direitos, e isso trazendo 
direitos que atingem a esfera cível com relação 
à guarda compartilhada, por exemplo. Então, 
nós temos que ter cuidado no tratar do assunto. 
Tratamos de saúde pública, mas também com 
todo respeito a esses pets. 
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O Céu de Patas, inicialmente, foi criado 
para ser um crematório pet, um crematório para 
dar destinação correta aos animais que vierem a 
falecer. A partir do momento que morrem, 
passam a ser realmente um problema, uma 
questão de saúde pública. E quanto mais as 
cidades vão se verticalizando, esses problemas 
vão se potencializando. 

Bem, o Brasil é o quarto país do mundo 
com maior população de animais pet. E Vitória, 
a capital, tem uma particularidade, é a capital 
mais verticalizada do Brasil, e isso traz 
complicações porque as pessoas, cada vez mais, 
querem ter o pet, compartilhar o seu 
relacionamento, trazer o pet para dentro de 
casa. Mas chega o momento, eles têm um limite 
de vida, por mais que hoje venha sendo 
ampliada essa idade de vida dos animais, chega 
o momento da morte, realmente, ou por doença 
ou pela idade. O que fazer com esse pet? Daí foi 
criado o Céu de Patas, com essa proposta, e foi 
ampliado o seu segmento, não só para a 
questão da saúde, mas também para uma 
questão de acolhimento dessas famílias.  

Mas estamos aqui para tratar mais da 
conscientização dos cuidados com os pets e o 
impacto positivo ao meio ambiente e à saúde 
humana da destinação correta dos resíduos de 
saúde animal. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 

Essa é nossa unidade principal. Ela fica 
dentro do Condomínio Alphaville Jacuhy, em 
Serra, na estrada do Contorno. É onde temos 
nossas operações.  

Essa é nossa unidade em construção, em 
Vila Velha. Já estamos com o projeto na Avenida 
Saturnino. 

Aqui venho trazer esse pensamento, 
onde a destinação do resíduo de saúde não 
necessariamente necessita ser um problema 
para a população, para a administração pública. 
A destinação pode sim vir a ser uma proposta de 
renovação. Essa é uma proposta do Céu de 
Patas, onde hoje damos a oportunidade e a 
condição de que as cinzas produzidas ali sejam 
transformadas e utilizadas para uma criação de 
uma nova vida.  

Então, essa é uma biourna, uma urna 
ecológica, que vem com um extrato, um 

substrato e sementes de árvores e de flores, que 
são utilizadas para colocar essas cinzas e plantar 
essas árvores em beiras de estradas, nos 

quintais. Estamos tentando trazer uma 
consciência para a população de que enterrar 
o animal no quintal de casa, por mais que seja 
uma demonstração de carinho, pode estar 
trazendo ali um grande problema, não só para 
ele, mas também para toda a comunidade em 
volta. 

A vida dos pets vem sendo ampliada, 
como a dos humanos também, em razão de 
diversos fatores, como uma alimentação mais 
regulada, rações mais reguladas, medicamentos 
mais regulados. Mas, em compensação, tais 
quais os humanos, os pets começam a sofrer 
outras doenças que não sofreriam, se tivessem 
morrendo mais cedo, como antigamente os 
humanos não duravam tanto tempo, morriam 
mais cedo.  

Essas doenças vêm acontecendo numa 
maior intensidade e, com isso, medicamentos 
mais poderosos vêm sendo desenvolvidos e 
aplicados. Quando morrem, aquela dedicação 
de carinho: Vou enterrar no quintal da minha 
casa! Ou: Vou enterrar no meu sítio! Isso pode 
trazer uma grande complicação. Os motivos que 
levaram àquela morte podem se espalhar 
através de animais silvestres que vão àquele 
local onde foi enterrado, ou mesmo os animais 
domésticos, crianças, se for no quintal de casa. E 
as doenças são diversas. Vou falar um 
pouquinho mais na frente da complexidade que 
é uma doença de um pet. 

O que é cremação, antes de qualquer 
coisa? Diferente de uma incineração, que 
muitos conhecem, que é um processo também, 
apesar de que o Conama aceita essa ação como 
sendo uma das destinações dos resíduos de 
saúde, mas a incineração, o nome mesmo já 
fala, é incinerar e produzir resíduos 
particulados, partículas que vão para o meio 
ambiente, pelo ar. A cremação não. A cremação 
é um processo utilizado onde transformamos o 
corpo, que principalmente setenta e cinco por 
cento do seu conteúdo é água, reduzimos o 
tempo do processo de decomposição do corpo, 
que levaria anos - dois, três anos -, nós 
reduzimos esse tempo para uma hora de 
duração. Então, nós pegamos um corpo com a 
doença que ele estiver, ela pode ser uma 
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doença infectocontagiosa, ela pode ser uma 
morte natural, o que quer que seja; nós 
transformamos então esse processo de 
decomposição, aceleramos para um 
procedimento de uma hora. O resultado disso 
daí é um resultado de até, em casos de animais 
de grande porte e de saúde perfeita, até cinco 
por cento do seu peso. Então, nós reduzimos o 
peso do animal até cinco por cento do seu peso. 
Geralmente chega a dois, três por cento. Bem, o 
resultado disso daí, desse trabalho, desse 
processo é a eliminação total de qualquer 
doença infectocontagiosa existente ali naquele 
organismo, gerando um material totalmente 
inerte, sem nenhuma poluição ao meio 
ambiente. 

O nosso sistema utilizado é uma câmara 
certificada e homologada pelo Conama, e essa 
câmara, é esse equipamento que vocês podem 
ver aí, é uma câmara crematória, é a mesma 
utilizada para cremação de humanos, o mesmo 
equipamento, só tamanhos que são diferentes. 
A nossa tem uma capacidade para até cem 

quilos. Então, o que acontece aí dentro quando 
o corpo entra, uma temperatura na primeira 
câmara, que nós chamamos, é uma 
temperatura de oitocentos graus, onde ali nós 
eliminamos praticamente todas as bactérias, 
todos os problemas existentes naquele 
resíduo, podemos falar assim, mas naquele 
corpo, os motivos pelos quais ele foi levado à 
morte.   

E os gases produzidos dessa queima? 
Toda queima gera gases. Esses gases passam 

para uma segunda câmara, que vai até mil e 
duzentos graus e, aí, existe a queima desses 
gases. Então, o que é emitido para a 
atmosfera? Nesse momento, nós emitimos 
para a atmosfera ondas de calor. Nós temos 
uma chaminé? Sim, temos uma chaminé, mas 
não é para sair fumaça. A chaminé é um 
instrumento somente de eliminação de 
exaustão daquele calor produzido.  

Então, nosso equipamento é um 
equipamento certificado pelo Conama, o Céu de 
Patas possui todas as licenças ambientais, 
vigilância sanitária, certificações do Conama, 
tudo que é necessário para o funcionamento. 
Não são licenças fáceis de conseguir. Então, 
você realmente precisa ter todos os seus 

procedimentos muito bem definidos, as suas 
destinações muito bem definidas para poder 
você conseguir essa licença.  

E esse equipamento nos dá condição de 
medir em tempo real através de um leitor de 
gases que ele possui ligado a um computador. 
Nós acompanhamos minuto a minuto toda a 
emissão de calor e gases produzidos durante 
aquele procedimento. Isso é um controle 
permanente da destinação correta desse 
resíduo. Então, eu sei o que esse resíduo está 
produzindo. 

Nós recebemos no Céu de Patas animais 
que passam por tratamentos severos de 
quimioterapia, severos de radioterapia e outros 
medicamentos diversos. Você pega um animal 
desses, coloca no solo. E vem uma chuva, alaga 
aquele local, toda aquela água passa por aquele 
corpo em decomposição e vai para o lençol 
freático. Isso não tem como não ser assim. Os 
cemitérios antigamente eram feitos distantes da 
cidade, no alto dos morros, já era uma 
sabedoria isso tentando evitar essa 
contaminação. Hoje, nós temos este problema e 
temos também problema de espaço. Como eu 
falei, Vitória sendo tão verticalizada e tendo 
tantos animais, onde se colocar? Então, nós 
resolvemos a questão do espaço e resolvemos a 
questão da saúde. 

Esses animais, então, que passam por 
esse processo severo, de tratamento de 
quimioterapia, por incrível que pareça, quando 
vão para a câmara de cremação, o tempo deles 
de cremação é superior ao de um animal que 
morreu por um atropelamento ou que morreu 
realmente pelo tempo de vida, mas um animal 
saudável. E a qualidade das cinzas desse pet 
também é influenciada. Então, ela deixa de ser 
aquela cinza clara, pura, para ser uma cinza 
escura, tipo carvão. E o tempo de cremação 
aumenta em quarenta, cinquenta por cento do 
tempo normal de um animal sadio. É o efeito do 
medicamento. Então, ali, nós conseguimos 
neutralizar todo esse processo de evitar que ele 
vá para os lençóis freáticos, contaminando o 
solo; evitar que essas doenças sejam 
retransmitidas a outros animais - silvestres ou 
domésticos -, evitando que sejam transmitidas 
para pessoas. 

Dentro da proposta, da pauta da 
comissão, o Céu de Patas também trabalha a 
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questão da conscientização com relação à 
destinação correta. Como o Espírito Santo não 
tinha um crematório pet, as pessoas também 
nunca se atentaram para essa questão. Então, 
sempre vão adquirindo os seus pets, mas nunca 
se preocuparam com o momento de morrer. 
Nós desenvolvemos, então, esse jogo, é o jogo 
da vida pet. Esse é um projeto do Céu de Patas 
que estamos implantando nas escolas, nas 
creches e nas escolas públicas e particulares 
para que consigamos, então, colocar essa nova 
consciência nas crianças do tratamento, da 
condução, de como cuidar, das visitas ao 
veterinário, da alimentação correta, da 
vacinação. Então, desde as crianças de cinco, 
seis, sete anos, nós já começamos a tratar esse 
assunto nas escolas para que eles tenham a 

responsabilidade e venham a ser cidadãos mais 
responsáveis e conscientes do que as doenças 
desses pets podem causar na sociedade e do 
melhor tratamento para esse pet, como 
proporcionar a ele uma qualidade de vida 
maior e mais saudável. 

Os dados da Organização Mundial de 
Saúde confirmam que, na última década, 
setenta e cinco por cento das novas 
enfermidades que afetaram a humanidade 
foram causadas por patógenos de origem 
animal. Então, nós passamos, aqui no Espírito 
Santo, por problemas: tivemos a questão da 
morte dos macacos, a questão da febre 
amarela; agora o problema com os gatos 
também, o que vem sendo discutido. Todos 
esses problemas são doenças relativamente 
novas, porque algumas já estavam erradicadas 
no país e, para essa nova geração, elas são 
doenças novas, e a quantidade de animais 
existentes é muito maior.  

Então, hoje, nós temos esse grande 
problema: temos o pet dentro da casa e sendo 
um dos grandes ali emissores, contribuintes 
para que essa doença seja propagada. E não só 
os pets domésticos, temos também o problema 
das aves, dos pombos e outros mais, animais 
que ficam soltos na rua - são os animais 
abandonados, porque as pessoas muitas vezes 
adotam o animal, pegam um animal, mas não 
têm aquele sentimento. E aí, na primeira 
demonstração de doença, essa pessoa coloca o 
animal na rua, e aí passa a ser não só um 

problema de saúde, mas um problema de 
gestão também desse animal solto na cidade. 

As medidas que nós vislumbramos para 
poder solucionar esses problemas são as 
castrações; as vermificações; o controle 
populacional, que está difícil de manter; a 
campanha em massa; e a destinação correta. A 
retirada dos animais das ruas, e isso evita a 
proliferação dessas patologias, tanto entre os 
animais como também entre animais e seres 
humanos, e a destinação correta. A cremação 
impede essa contaminação de solo, água e 
atmosfera. É uma forma limpa de descarte e ela 
quebra a cadeia de contágio. 

Bem nós temos aqui gestores e muitos 
podem pensar assim: Ah! existem outros 
métodos como uma autoclavagem, por 
exemplo. É, realmente existe, mas já existem 
diversos estudos de que a autoclavagem, se ela 
não for cem por cento controlada, ela não 
elimina todas as bactérias. E, pior do que isso, 
na autoclavagem é adicionado líquido ali dentro 
para que ela funcione. Então nós estamos 
potencializando o problema que existe ali 
dentro, potencializando-o para depois ser 
descartado, no aterro sanitário.  Então acho que 
existe, realmente, a necessidade de uma visão 
mais futurista sobre essa destinação. 

Estive nos Estados Unidos, visitando 
alguns estados, vendo a legislação onde é 
obrigação a destinação desses animais para 
cremação. Vi, também, os problemas que 
ocorrem na cidade: animais atropelados, o que 
se faz com os animais atropelados?  

Bem, essa é a nossa proposta. E o Céu de 
Patas vem com esse posicionamento, de que 
nós temos um amor além da vida. Cuidamos, 
acolhemos as pessoas, acolhemos os animais, 
mas também nos preocupamos com a questão 
da saúde pública. 

Agradeço a todos, agradeço à comissão, 
aos deputados por essa oportunidade de poder 
apresentar um pouco do trabalho do Céu de 
Patas. A nossa tentativa de contribuição para 
que a diminuição desses problemas ambientais 
venha a ocorrer.  Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Wesley, eu quero perguntar a você se 
lá existe espaço para os donos dos pets ficarem 
lá até a cremação? Como é que funciona? 
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O SR. WESLEY BASTOS DE SOUZA - Sim, 
nessa parte de acolhimento nós temos um 
serviço de remoção vinte e quatro horas. 
Removemos das clínicas, removemos nas casas, 
ou onde o animal é atropelado... 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Vocês vão buscar em casa?  
 
O SR. WESLEY BASTOS DE SOUZA - 

Vamos buscar em casa, 24h, sete dias na 
semana, às vezes, animais atropelados, animais 
que caem de prédios, e nós fazemos a remoção, 
levamos para o Céu de Patas.  

Temos um equipamento lá onde nós 
conseguimos conservar o animal, sem congelar 
durante trinta dias; e, temos um espaço, 
também, de despedida. É uma sala de 
despedida onde os familiares podem ir se 
despedir. 

Muitas vezes, acontece de a morte 
ocorrer e, algum membro da família está fora do 
estado, aí eles pedem para que espere, aguarde 
o retorno desse membro da família para que ele 
possa participar dessa despedida. Um pet que 
conviveu 18, 17 até 21 anos, já foi o caso que 
nós vivenciamos ali, de vida de um pet, e é um 
momento muito difícil para a família, perder um 
membro da família. É considerado, realmente, 
membro da família. Nós temos essa 
conscientização. E foi aí que deixamos de ser um 
crematório e entendemos que nós somos uma 
empresa de acolhimento. A cremação passou a 
ser parte de um processo dentro desse trabalho 
todo que prestamos.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Dr. Emílio, quer fazer alguma 
consideração? 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Primeiramente queria agradecer a presença do 
Wesley, uma brilhante apresentação mostrando 
a importância desse crematório, com relação à 
saúde pública de uma maneira geral. Nós 
sabemos que esta comissão é uma Comissão de 
Saúde, e o impacto na saúde é, realmente, 
muito importante.  

Gostaria de fazer uma pergunta já do 
ponto de vista prático. Sabemos que esse 
procedimento, ele tem um custo considerável, e 
nós sabemos, também, que a maior parte da 

população não tem condições financeiras de 
arcar com esse custo. Qual é a proposta que se 
tem para que a gente possa transformar isso 
numa atitude que realmente melhore a saúde 
da população como um todo? Porque o 
percentual de pessoas que acaba levando seus 
animais para um crematório é muito pequeno.  

Naturalmente que nós temos que fazer a 
parte que é possível ser feita. Mas com relação à 
melhoria das condições de saúde, a grande 
maioria vai continuar sendo descartado da 
maneira que está sendo descartado até hoje, 
embora isso seja educativo e tudo, mas a parte 
financeira é um empecilho.  

Tem alguma proposta no sentido de 
aplicar isso no serviço público de uma maneira 
geral a ponto de que a população menos 
favorecida possa também ter a possibilidade de 
tratar melhor o seu pet no momento de 
dificuldade, com um controle melhor das 
contaminações dos lençóis freáticos e com isso 
ir diminuindo a possibilidade de doenças?  

A gente já sabe que tem muita doença, 
que é doença própria do animal, como a 
zoonose, de uma maneira geral, que no 
momento de convivência muito intensa com 
esse animal, essa doença pode passar para o 
humano.  

 
O SR. WESLEY BASTOS DE SOUZA - Sim. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Nós sabemos. Foi comentado por você. E 
efetivamente nós temos que tentar trazer uma 
solução que possa ter impacto na população de 
uma maneira geral.  

 Então esta é minha pergunta: você tem 
algum estudo nesse sentido - você que tem 
viajado, que tem estudado esse assunto - no 
intuito de melhorar a abrangência desse 
procedimento para a população de uma 
maneira geral?   

 
O SR. WESLEY BASTOS DE SOUZA - Sim. 

Temos sim. A nossa preocupação - a gente 
entende que é um procedimento alto, de custo 
elevado, não tão elevado quando você 
proporciona uma forma de pagamento mais 
diferenciada.  

E nós temos pessoas que têm a 
consciência, independente da sua condição 
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financeira, que se propõe isso daí, porque ela já 
tem tanto a consciência ambiental quanto a 
questão emocional. Mas temos também os 
outros problemas de pessoas que não têm a 
mínima condição; isso é claro.   

Fomos procurados já por diversos 
municípios: Vila Velha, Vitória, Baixo Guandu. 
Baixo Guandu, por exemplo, passou por um 
problema muito sério, há pouco tempo, com 
doenças em cães e pediram ajuda também para 
poder cremar esses animais.  

Existe uma proposta, sim, de que o Céu 
de Patas faça um trabalho junto aos municípios 
fazendo essa remoção junto às zoonoses e 
dando a destinação correta. Então é um 
trabalho do município recolhendo esse animal, 
conservando-o até nós passarmos e aí nós 
darmos a destinação correta a esse animal; é 
claro que com custo muito diferenciado para o 
município porque aí nós estamos tratando a 

destinação correta, a questão da saúde 
pública. Não está envolvido mais a questão 
emocional. A questão da destinação, eu quero 
me despedir, eu quero ter a urna, eu quero ter 
as cinzas; eu quero realmente eliminar um 
problema de saúde pública.  

 Então, nós viemos com propostas desse 
tipo para os governantes de valores bem 
diferenciados, a preços de quilo, para poder 
ajudar as zoonoses. Temos ajudado. A Zoonose 
de Vila Velha de vez em quando nos liga quando 
tem problemas sérios e são patogênicos, 
problemas de contaminação. Então eles nos 
ligam, pedem o favor. Eles têm a consciência. 
Isto é muito importante frisar: que muitas 
pessoas não têm consciência, nem o pessoal da 
zoonose, talvez, e muitas clínicas, de saber que 

aquela doença se for transmitida, ou jogada, 
transportada por um caminhão e levada para 
um aterro, aquilo pode ir se propagando.  

Essa consciência de alguns centros de 
zoonoses, quando pega um caso muito crítico, 
eles nos ligam e nós fazemos sem cobrar nada.  
Acho que é nossa contribuição realmente para 
essa questão da saúde pública. Mas esse é um 
trabalho que deve ser feito não só com o Céu de 
Patas, mas com os órgãos governamentais 
também, proporcionar um acesso melhor para 
essas pessoas através de centros de zoonoses. 
 Não sei se eu consegui esclarecer ou 
eliminar a dúvida. 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Com certeza! Isso é um trabalho que tem que 
ser um trabalho educativo, naturalmente. 
 

O SR. WESLEY BASTOS DE SOUZA - 
Educativo! 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Para que pessoas que tenham condições e que 
possam até usar de uma maneira parcelada e 
tudo façam essa opção. Mas nós sabemos das 
condições financeiras do Brasil, dos estados, de 
uma maneira geral, e dos municípios, e temos a 
consciência de que a grande, a grande, a grande 
maioria das pessoas não vão ter acesso a esse 
método se for da maneira que está sendo feita, 
se nós não chegarmos aos órgãos públicos. 
 

O SR. WESLEY BASTOS DE SOUZA - Sim! 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Então, a sua resposta foi pertinente. Eu estou 
satisfeito e minha cabeça está aqui já 
trabalhando para ver como que nós podemos 
avançar nesse procedimento em nível de 
população, de uma maneira geral, e que nós 
possamos, realmente, ter um impacto muito 
grande na saúde pública, de uma maneira geral. 
 

O SR. WESLEY BASTOS DE SOUZA - Sim. 
No estado de São Paulo, se o senhor me 

permite, já existe uma legislação que já obriga a 
destinação de todos os animais serem 
cremados, destinados à cremação, não podem 
mais ser enterrados. Então, eles já se 
posicionaram nesse sentido.  

Muito tem a ver com informação, o que 
levou esse animal à morte. O Céu de Patas está 
desenvolvendo um sistema também de controle 
dessa população, não só da população 
existente, mas os motivos que levaram à 
doença, levaram à morte. 

Recentemente, nós identificamos, por 
exemplo, mortes recorrentes em Colatina, em 
um determinado bairro. Então, por que tanta 
morte em Colatina, nesse bairro, vindo para o 
Céu de Patas? Nós conseguimos estartar, dar 
um sinal para o Centro de Zoonoses para poder 
verificar qual o problema que está acontecendo 
nesse bairro, nessa determinada clínica.  

Até fevereiro, mais ou menos, nós vamos 
ter condições de fornecer aos órgãos públicos 
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informações mais concretas sobre onde as 
mortes estão ocorrendo e os motivos que 
levaram a essa morte. Serão informações 
públicas e de uso mesmo para a saúde pública.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem! 

Wesley, eu queria aproveitar o 
questionamento do Dr. Emílio, que é 
importante, exatamente sobre essa questão 
financeira do dono de um pet, que é uma 
pessoa que tem recursos pequenos. E você já 
falou, deu mais ou menos um caminho. Seria, 
acho, interessante, se a comissão concordar, a 
gente enviar ofício, em nome da comissão, para 
os municípios, mostrando que existe esse 
trabalho e que seria importante os municípios 
firmarem convênio com a empresa para esses 
casos em que a pessoa poderá manifestar o 
desejo de fazer cremação. Porque, na verdade, 
não tem sentido nenhum enterrar o animal. 
Mas isso tem custo, a sua empresa é uma 
empresa privada que não pode trabalhar de 
graça para o Governo.  

Então, se o Dr. Emílio concordar e o 
doutor Hudson concordar, a gente poderá fazer 
um ofício para os municípios mostrando que 
existe esse serviço, que eles poderão entrar em 
contato com a sua empresa e fazer convênio 
nesse sentido. 

 

O SR. WESLEY BASTOS DE SOUZA - Sim. 
Importante também, quando a gente fala de 
conscientização, nós tentamos, por diversas 
vezes - aí eu trago uma questão acho que mais 
abrangente -, com algumas empresas privadas, 
por exemplo, em relação à reserva em Linhares, 
onde o Céu de Patas se propôs a fazer toda a 
cremação dos animais silvestres atropelados nas 
rodovias que foram privatizadas. A única coisa 
que eles deveriam fazer é a coleta e conservar 
durante uma semana para nós podermos 
passar. As cremações seriam sem custo nenhum 
e todos esses animais cremados seriam 
novamente colocados nas beiras de estradas, 
nessas mesmas rodovias, nas urnas biológicas, 
com sementes de árvores.  

Então, essa foi uma proposta do Céu de 
Patas, sem custo nenhum para essas empresas, 
mas, infelizmente, nós não tivemos um 
posicionamento favorável dessas empresas para 
a continuidade desse projeto. 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem. 

Você concorda com esse comunicado? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Com certeza. Eu sou favorável.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Concorda com o comunicado?  

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Concordo.  
Só comentar aqui, Doutor Hércules, se o 

senhor me permitir, parabenizar. É um serviço 
privado, mas a atuação pública é inconteste. 
Tem a parte emocional e tem a parte de saúde 
pública. Então, assim, é para o bem de todos, o 
bem do município. Eu não sei se você é sozinho, 
mas, dependendo da localidade, você pode 
fazer até por inexigibilidade.  

Outra coisa, você está falando da 
Eco171, como o nosso amigo fala, o Enivaldo, 
eles prestam um grande desserviço ao estado 
do Espírito Santo. Então, uma coisa só de 
transportar e você oferecer e não fazer isso, 
então, assim, eles já estão atrasados com as 
obras deles e nós estamos pagando, quem 
convive aí. 

Não deixar de registrar aqui a presença 
da professora de Medicina Veterinária da 
Universidade Federal do Espírito Santo, a 
doutora Surama, que está ali. Ela é professora 
do campus de Alegre, prestigiando sua palestra 
bem falada, é vice-presidente do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária e, quem sabe, 
se Deus quiser, futura reitora da Ufes, porque 
ela é uma das candidatas. 

 

O SR. WESLEY BASTOS DE SOUZA - 
Candidata. Conheço muito a doutora Surama e o 
trabalho dela nesse segmento de saúde pública 
e o cuidado com os animais. Ela é uma pessoa 
querida pela gente e vem abraçando essa causa 
com força. Nós estamos aí apoiando ela, com 
certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Mais alguma... 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Sou 
favorável, com certeza, Doutor Hércules. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Então, está bom. 
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O Wesley tem sido pioneiro em várias 
áreas. Eu queria também colocar para 
apreciação dos meus pares para você fazer uma 
apresentação oportunamente, de acordo com 
as nossas datas aqui, porque nós estamos 
sobrecarregados - por isso estamos fazendo 
duas reuniões seguidas, uma ordinária, que é 
essa, e, depois, a seguir, uma extraordinária -, 
sobre o memorial que você construiu aqui e que 
pouca gente conhece. Eu queria que você 
falasse alguma coisa sobre o memorial, que está 
ali atrás da Sedu, em Vitória, próximo à 
Fecomércio. Então, fala alguma coisa sobre isso. 

 
O SR. WESLEY BASTOS DE SOUZA - Ok. O 

Memorial House também é uma proposta 
inovadora para o Espírito Santo. Poucas capitais 
possuem: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro ainda bem fraco, mas o nosso vem a 
nível de São Paulo, do Memorial House na 
Avenida Paulista. Nós construímos ali do lado da 
Fecomércio, atrás da Sedu, o Memorial House. 

A proposta do Memorial House 
justamente é uma casa de despedida, onde as 
pessoas, nesses dias corridos, os cemitérios são 
distantes e você, às vezes, perde um amigo ou 
um parente de um amigo e você gostaria de 
fazer presença, estar lá naquele momento, mas 
o deslocamento até um desses cemitérios, com 
todos os afazeres do dia a dia, faz com que você, 
muitas vezes, não consiga prestigiar esse amigo, 
dar esse último abraço. 

 

O Memorial House foi construído, então, 
com essa proposta, onde a cerimônia acontece 
ali. As pessoas podem se dirigir durante o dia, 
ele tem segurança vinte e quatro horas, ele tem 
uma cafeteria, um estacionamento privado e as 
pessoas ali, então, fazem essa última despedida. 
Nós temos os nossos cerimonialistas e, depois 
desse momento de despedida, de palavras, nós 
temos, então, um enterro simbólico, onde 
acontece uma chuva de pétalas de rosas e a 
urna sai por uma porta e ali o cerimonialista 
agradece a presença de todos e se despede 
dizendo que todos podem voltar aos seus 
afazeres e que a família, então, vai seguir para o 
cemitério. 

Então, esse deslocamento todo para os 
cemitérios, a proposta é que ele deixe de existir, 
mas que também proporcione um ambiente 
mais agradável e a condição de as pessoas 

estarem se locomovendo mais fácil para esses 
eventos, que não são eventos de comemoração, 
mas um evento importante de se fazer presente 
para dar um último abraço ou para dizer um 
adeus ou para abraçar um familiar, que é um 
amigo, um companheiro que está passando por 
esse problema difícil.  

Então, essa é a proposta do Memorial 
House. É uma casa bem pensada, também 
acessível a todo público, porque existem planos, 
também, que podem ser adquiridos. Então, 
acho que todos conseguem adquirir e utilizar do 
serviço. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem! 

Se o Dr. Emílio concordar, doutor 
Hudson também, gostaria de trazê-lo noutra 
oportunidade para você trazer vídeo e mostrar 
para nós, aqui.  

 

O SR. WESLEY BASTOS DE SOUZA - 
Claro! Será um prazer. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Dr. Emílio. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Concordo, com certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Doutor Hudson. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Com 
certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Eu também acompanho. 
Oportunamente a gente vai entrar em contato 
com você, para ver a data que poderá fazer essa 
apresentação. 

Agora, voltando à questão animal ainda, 
eu quero registrar aqui algumas coisas que nós 
fizemos aqui nesse tempo com relação à 
proteção de animais.  

Primeiro, semana passada, fizemos uma 
audiência aqui muito concorrida - veio aqui 
delegado, veio secretário, várias autoridades - 
com relação a maus-tratos aos animais. E foi um 
momento muito bom aqui, uma audiência que 
durou praticamente três horas.  

Eu fiz aqui - desculpe falar na primeira 
pessoa, mas eu fiz - a Lei n.º 9.399, de 2010, que 
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proíbe a utilização e apresentação de qualquer 
espécie de animal em espetáculo circense, haja 
vista o sofrimento desses animais. Eles passam 
no circo, são explorados. Esse é um verdadeiro 
absurdo.  

Também a Lei n.º 9.476, de 2009, que 
institui a conscientização dos direitos dos 
animais. Essa lei nós fizemos, está em vigor.  

Também pedimos, aqui, o destaque para 
o PL, projeto de lei, que determinava a 
instituição do Programa de Criação de Unidade 
Móvel Itinerante para atendimento veterinário. 
Infelizmente, fica no papel, porque isso são os 
municípios que têm que fazer. É da competência 
do município e é muito difícil os municípios 
terem essa conscientização.  

Também sou signatário da Carta de 
Desenvolvimento da Declaração Universal de 
Bem-Estar Animal, do BEA. Eu me lembro que, 
nessa data, quando eu assinei essa carta aqui na 
Assembleia, Ricardo Ferraço era vice-
governador, estava no exercício do Governo. O 
ex-governador viajando e ele era governador. E 
eu fui lá e o Ricardo Ferraço também, um dos 
melhores senadores que nós tivemos aqui no 
Espírito Santo. Infelizmente não ganhou a 
eleição, mas ele assinou essa carta também.  

Outra luta que encampamos: o Projeto 
de Lei n.º 145, de 2010. Proibia a eliminação da 
vida de cães e gatos nos centros de zoonoses, 
prevendo a adoção de um programa de controle 
da população de animais por meio de 
identificação/registro - que pode ser por 
microchipagem ou outro tipo, como coleira, por 
exemplo -, e a esterilização também. É que nós já 
doamos, na época, aqui, um castramóvel para 
Prefeitura de Vila Velha e o prefeito da época não 
se interessou, não quis. Não vou citar o nome, até 
para não criticar ninguém que já foi da política. 

Então, Vila Velha perdeu um castramóvel e eu 
destinei esse recurso, infelizmente. Muito bem! 

E o projeto de lei de 2010 foi arquivado e 

nós pedimos o desarquivamento, novamente, 
desse projeto de lei.  

É destaque, também, a indicação de 
2010, que requer ao governador do Estado a 
criação de centro de pesquisa, manejo e 
conservação de animais marinhos no estado. 
Isso, dirigido mais à questão da baleia jubarte.  

Também uma indicação de 2010, que 
requer ao Ministério Público do Estado do 

Espírito Santo a criação das promotorias 
especializadas em defesa de proteção dos 
animais. Também uma indicação nossa que 
ainda tem só um núcleo.  

Indicação, de 2010 também, ao 
governador do Estado, de uma delegacia 
especializada em proteção dos animais. Tem em 
Cariacica, hoje, um centro. O telefone de lá é 
3236-8136. 
 Tive oportunidade de fazer ainda 
diversas entidades de proteção dos animais. 
 Em todo esse mandato que nós tivemos 
aqui, destinei da minha verba pessoal um 
milhão e trezentos mil reais para melhorar os 
tratos com os animais. 
 Na verdade, é o que nós temos que fazer 
para melhorar a questão dos animais. 
 Gabriel, agora, então, vamos voltar à 
nossa reunião, com a leitura da ata. Pedir ao 
Gabriel para ler as duas últimas atas: trigésima 
reunião ordinária e a décima quinta 
extraordinária. 
 Por gentileza. 

 
(O secretário procede à leitura 
da ata da trigésima reunião 
ordinária, realizada em 1.º de 
outubro de 2019, e da décima 
quinta extraordinária, realizada 
em 3 de setembro de 2019) 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Obrigado, Gabriel Fraga.  
Vou colocar as duas atas em apreciação.  
Dr. Emílio pretende fazer alguma 

emenda às duas atas, ou vota como lidas? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Voto como lidas.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Doutor Hudson, a mesma coisa?    
 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - 
Acompanho.   

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Eu também voto. Aprovadas as duas 
atas.  

Pode prosseguir, por favor.   
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
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CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 

Ofício n.º 535/2019, do excelentíssimo 
senhor deputado doutor Hudson Leal, 
justificando sua ausência na reunião 
ordinária desta comissão, realizada em 
1.º/10/2019. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Ciente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
Ofício n.º 392/2019, do excelentíssimo 
presidente da Câmara Municipal de 
Alegre, Marcos do Amaral Dino, e demais 
vereadores, solicitando empenho desta 
comissão, no sentido de buscar 
alternativas para melhorias nas 
condições de atendimento em saúde, 
estudando a possibilidade de reserva de 
vagas em UTI em hospitais 
exclusivamente para pacientes de 
Alegre. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Ciente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
E-mail, do senhor Maycon Lucena Paulo, 
do Apoio de Gabinete da Secretaria 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
solicitando informações sobre o 
resultado final do levantamento 
realizado por esta comissão, sobre o 
quantitativo de despesas com 
judicialização da Saúde, se possível, com 
envio de relatório da judicialização no 
estado do Espírito Santo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Ciente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS:  

Projeto de Lei n.º 369/2019, de autoria 
do deputado Fabrício Gandini, relatoria do 
deputado Dr. Emílio Mameri. 

 
Projeto de Lei n.º 338/2019, de autoria 

do deputado Dr. Emílio Mameri, relatoria do 
deputado doutor Hudson Leal. 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Vamos passar à Ordem do Dia. 
O primeiro assunto seria as atas, mas as 

aprovamos logo no início. Então vamos colocar 
em apreciação o seguinte assunto: visita de um 
especialista para abordar o tema: Doenças 
transmitidas pelos Pombos, por solicitação do 
deputado Dr. Emílio Mameri. 

Naturalmente, o Dr. Emílio vota a favor, 
não é? O requerimento é de V. Ex.ª. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Com certeza voto a favor e entendo que temos 
que ter cuidado com a saúde pública como um 
todo. E várias matérias têm sido reproduzidas - 
matérias científicas - sobre o problema das 
doenças do pombo atingindo pessoas humanas. 

Acho que é momento de a gente fazer 
uma reflexão e discutir melhor esse tema, 
então, naturalmente, voto a favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Doutor Hudson? 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - 
Acompanho. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Eu também voto a favor. 
Criei pombo. Depois que fiquei sabendo 

das diversas doenças graves, algumas 
incuráveis, que os pombos transmitem, parei de 
criar essa ave. 

Acompanho. Aprovada, então. 
Coloco também em apreciação o 

requerimento do deputado Dr. Emílio Mameri, a 
visita à Associação dos Amigos dos Autistas do 
Espírito Santo, Amaes, com o objetivo de 
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conhecer os serviços prestados e identificar 
necessidades da instituição na área da saúde. 

Queremos colocar à apreciação o 
requerimento do Dr. Emílio. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Sou favorável. É um assunto extremamente 
importante e que devemos estudar, meditar e 
estar juntos propondo soluções para melhorar a 
situação desses pacientes e das famílias que 
têm muita dificuldade em conduzir esses casos. 
Então acho que a comissão de saúde tem que 
estar presente.  

Como sempre, o Doutor Hércules é um 
defensor, o nosso presidente, das doenças 
raras. Tem um trabalho muito importante. 

Já trouxemos pessoas aqui para falar 
sobre o autismo algumas vezes, sempre a 
pedido do Doutor Hércules. Então, sou 
favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Doutor Hudson? 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Sou 
favorável também. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Também acompanho. 
Sobre a Amaes, visito-a com certa 

frequência. 
A Pollyana Paraguassú tem um filho 

também autista e nós já doamos um jardim 
sensorial e também uma central de PABX para 
angariar recursos. Precisa de muitos recursos; 
tem um bazar lá também muito bom. Quem 
tiver alguma coisa - sapato, bolsa, roupa, 
agasalho...  -, é importante doar para aquela 
entidade também. 

Lembrar também, Dr. Emílio, que em 
dezembro a Pollyana organiza o Gol Azul. E 
geralmente, quem vem aqui é o Sávio, capixaba, 
foi jogador da Seleção Brasileira e do outro time 
que não vou falar o nome; jogou na Desportiva; 
jogou no time do Rio, que eu não vou falar o 
nome, mas que fica só no cheirinho, não é. 
Então vocês já sabem, não é?  

O Sávio trouxe o Romário, o Zico... 
O ano passado foi no Kleber Andrade. 

Choveu muito e ficou muito distante. Esse ano 
vai ser novamente na Desportiva. Quero 
aproveitar e convidar todos. Naturalmente, o 

Dr. Emílio vai arrebanhar mais pessoas nesse 
importante movimento. 

Então, doutor Hudson como vota?  
 
 O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Eu voto 
favorável.  

O Sávio jogou no líder, o nosso 
Flamengo.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - O cheirinho vem novamente.  
Então, agora, deliberar também o 

requerimento do Dr. Emílio sobre a visita de 
uma especialista sobre o tema Câncer de Mama. 
A gente vai agendar a data.  

Dr. Emílio, como vota? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Favorável.  
Estamos no Outubro Rosa, sabemos da 

importância dessa doença e da importância 
também de seu diagnóstico precoce. Precisamos 
oferecer esse serviço à população; mostrar a 
importância da prevenção, porque a prevenção 
é única alternativa para que a gente possa 
diagnosticar de uma maneira precoce essa 
doença. E, dessa maneira, tratar com sucesso, 
com cura total.  

Então, há importância. Sou favorável. 
 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - 

Acompanho.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Voto a favor.  
Vou lembrar que homem tem câncer de 

mama também, embora um por cento dos 
cânceres de mama sejam apresentados pelos 
homens; e que a faixa de quarenta, cinquenta 
anos é o período de mais incidência; e que 
cinquenta anos é o pico de a mulher poder ter 
câncer de mama.  

Graças à Rosilda, uma usuária de cadeira 
de roda, em uma audiência pública que nós 
fizemos, ela requereu, mostrou a dificuldade 
que tem a mulher cadeirante de fazer 
mamografia. 

Felizmente, dada a luta dela, em Vila 
Velha, hoje, a mulher cadeirante faz 
mamografia, porque colocaram adaptador. 
Parabéns ao prefeito Max Filho e ao secretário 
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Jarbas, que foi essa conquista, porque a Rosilda 
pediu. As mulheres cadeirantes, as mulheres 
anãs e também os homens anões fazem 
mamografia com aparelho especial. 

Lembrar a importância, igual Dr. Emílio 
falou, dessa doença que pode ser evitada, que 
tem mais de oitenta por cento de cura se 
diagnosticada precocemente. 

Muito bem! Também, Dr. Emílio, doutor 
Hudson, deliberar sobre o requerimento de 
informação do secretário de Estado da Saúde, 
haja vista a resposta da Sesa, a Secretaria de 
Saúde, ao requerimento número tal, para 
reiterar o pedido de informação acerca da 
condição sanitária do sururu coletado, 
comercializado, na Região Metropolitana da 
Grande Vitória, por solicitação do presidente de 
Juntos SOS Ambiental, senhor Eraylton Moreschi 
Junior. 

Então, queria colocar à apreciação.  
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Queria discutir.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Dr. Emílio.  

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Eu 
acho isso muito importante. Sou favorável.   

Realmente, nós que mexemos com 
saúde pública, trabalhamos e acreditamos que 
podemos melhorar a saúde do nosso país, do 
nosso estado, dos nossos municípios, temos que 
ter cuidado, não é, Roseane? As gastroenterites 
provocadas por bactérias, transmissão de vírus 
importantes, hepatite, uma série de situações 
que a gente conhece e percebe a gravidade 
dessa situação.  

Então, nós temos, sim, que ter 
consciência, preocupação com o sururu que é 
usado, em função da possibilidade de transmitir 
inúmeras doenças importantes e significativas 
para a população de maneira geral. 

Então, reitero aqui esse pedido ao nosso 
secretário, para que possa nos passar essas 
informações. São muito pertinentes e muito 
importantes. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Hudson. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Deputado 
Doutor Hércules, presidente desta comissão, 

essa informação já foi passada, eu recebi. Já foi 
passada essa informação. Tem algum outro fato 
novo? Porque foi respondido. Eu tenho aqui, 
não sei se o senhor chegou a receber esse relato 
do comércio de sururu. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Na verdade, a resposta chegou 
respondendo que isso é com o Idaf e com o 
município. 

Então, nós estamos reiterando esse 
ofício para o secretário. Ok? 

 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Desculpa, 

Dr. Emílio, Doutor Hércules, como já tenho 
informações sobre isso e foi repassado, acho 
que requerimento de informações neste 
momento... A secretaria respondeu e passou a 
responsabilidade.  

Com todo o respeito, Dr. Emílio, eu vou 
discordar porque nós já temos essa informação. 
Então, eu não sou favorável de fazer um 
requerimento de informação ao secretário de 
Saúde. Essa resposta já foi dada e já me 
contemplou a resposta da Secretaria de Saúde. 
Tem que ir para outros órgãos e eles 
responderem. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Doutor Hudson Leal vota contra, eu 
voto a favor, Dr. Emílio a favor. 

Tudo bem. Vamos, então, deliberar 
agora audiência pública para debater o tema 
Epilepsia, com a data e hora a definir. Isso foi 
requerimento da doutora Elisa Vitória Costa 
Caetano Funck, neurologista do Hospital Infantil 
e Materno Alzir Bernardino Alves. 

Vamos deliberar. 
Dr. Emílio vota a favor? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Voto a favor, é importante essa abordagem. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Doutor Hudson? 

 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Favorável. 

Acompanho o Dr. Emílio. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Então, aprovado, também acompanho. 
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Bom, tenho que fazer algumas 
comunicações, que dentro de poucos instantes 
estaremos abrindo a reunião extraordinária. 

A comissão estará recebendo na reunião 
ordinária no dia 08, naturalmente hoje - na 
reunião extraordinária, portanto - às 10h, no 
plenário Rui Barbosa, nesta Casa de Leis, a visita 
da doutora Roseane Valéria Ferreira Assis, que 
já está aqui presente. 

Muito obrigado, daqui a pouco a gente 
vai começar a reunião extraordinária, médica e 
diretora do Instituto Avançado de 
Gastroenterologia e Endoscopia, que irá 
discorrer sobre o tema Prevenção do Câncer 
Colorretal. Requerimento do nosso vice-
presidente Dr. Emílio Mameri. 

A comissão estará recebendo também na 
reunião ordinária desta comissão, dia 15, terça-
feira próxima, portanto, às 9h, aqui mesmo, a 
visita da doutora Faradiba Sarquis Serpa, 
professora da Escola Superior de Ciências da 
Santa Casa de Vitória e doutoranda no 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Ambiental da Universidade Federal do Espírito 
Santo, para discorrer sobre o tema A Influência 
da Qualidade do Ar na Função Pulmonar de 
Crianças e Adolescentes, atendendo ao pedido 
do senhor Eraylton Moreschi Júnior. 

Também no dia 15, a comissão estará 
recebendo, em reunião extraordinária - 
escreveram ordinária outra vez aqui - no dia 15, 
terça-feira, às 10h, aqui mesmo, a doutora 
Mariana Rabello Laignier, - acho que isso é 
francês, pronuncia Legnier - professora do curso 
de Enfermagem da Ufes, para discorrer sobre o 
Projeto Nascer, a pedido do deputado Hudson 
Leal. No dia 15, portanto, próxima terça, em 
reunião extraordinária. 

A comissão estará recebendo também na 
reunião ordinária da comissão, no dia 22, às 9h, 
a visita da doutora Beatriz Coutens de Menezes, 
dentista do Centro Capixaba de Oncologia, - viu, 
doutor Edson? - para discorrer sobre o tema 
Julho Bordô, em Apoio ao Combate da Mucosite 
Oral em Pacientes Oncológicos. É uma 
intercorrência muito frequente. 

A comissão também estará recebendo 
no dia 29, na reunião ordinária, às 9h, a visita do 
doutor Edson Cláudio Pistori, advogado e 
assessor especial da Secretaria de Estado da 
Saúde, que irá discorrer sobre o tema 

Judicialização da Saúde e Fundação Estatal no 
SUS. 

Doutor Edson tem um trabalho muito 
importante, tem todos os municípios, rastreou 
todos os municípios do estado, com todas as 
ações que o cidadão tem recorrido à Justiça 
para adquirir, conquistar um direito que ele tem 
e que, infelizmente, não tem recebido. 

Queremos, também, agradecer a 
presença e convidar para fazer parte da nossa 

Mesa Carlinhos Cremonini. Cadê o 
Carlinhos? Carlinhos, vereador de Rio Novo 
do Sul. Pode fazer parte da nossa Mesa, 
aqui, que é um prazer muito grande. Terra 
do nosso ex-vice-prefeito de Rio Novo e 
atualmente o nosso deputado do Sul. 

 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Um 

aparte, Doutor Hércules, antes de começar. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Pois não. 
 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Registrar 

aqui, neste momento, assim, que as redes 
sociais estão pedindo que as pessoas se 
cadastrem para uma jovem, para a doação de 
medula, Ana Carolina Cavalieri Milanez, uma 
jovem de vinte e seis anos, filha de dois colegas 
médicos. 

Neste momento é importante, é uma 
doença rara, é uma anemia aplástica, assim, 
simplesmente falar, o que é? Deixa de produzir 
células novas, a medula óssea. Simplesmente é 
isso. Mas é doença rara de alta gravidade. 

Ela já conseguiu uma pessoa da família, 
só cinquenta por cento de chance de ser 
compatível.  

Mas, o que está acontecendo sobre a 
medula óssea? Nós temos somente três milhões 
de pessoas cadastradas, no Brasil. É muito 
pouco, é um número muito pequeno para você 
achar. 
Então, o que acontece? É possível alguém da 
sociedade ser compatível? Sim, a 
compatibilidade é de um para cem mil. Então, é 
importante, neste momento, Doutor Hércules, a 
gente aproveitar nosso canal da TV Assembleia 
e divulgar os lugares onde as pessoas podem 
fazer a doação. Aqui, em Vitória, no Hemoes, 
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anexo ao Hospital das Clínicas, em Maruípe; na 
Serra, anexo ao Hospital Dório Silva; e, 
principalmente, no Hemoes de Linhares, que a 
família é de lá, provavelmente, pode ter uns 
parentes, então, assim, no Hemoes em Linhares, 
também. 

Quem pode doar? Quem tem entre 
dezoito e cinquenta e cinco anos de idade, bom 
estado geral, não ter nenhuma doença 
infecciosa ou incapacitante, não ter doença 
neoplásica, hematológica ou do sistema 
hematológico. 

Algumas doenças não são impeditivas. Às 
vezes, a pessoa fala: Ah, eu tenho pressão alta, 
não pode doar. Pode, sim. Se estiver em boas 
condições, controlada, pode, sim. Então, assim, 
tem alguns mitos que a gente tem que desfazer. 

O que é feito? É um cadastro, somente 
um cadastro. Você tem que ir com documento 
com foto; é colhido um tubo, como se fosse um 
exame normal, somente quatro mls, e seus 
dados vão para o Redome, Registro Nacional de 
Doadores de Medula Óssea. 

Como que funciona isso? São sete passos 
para doação. É coisa simples. Uma das mais 
fáceis doações é de medula óssea. A pessoa tem 
aquelas características, dezoito a cinquenta e 
cinco anos, colhe o tubinho, os dados são 
incluídos no Redome. Toda vez que tiver uma 
busca, como dessa jovem, a Ana Carolina, eles 
vão procurar, assim, vão fazer um cruzamento. E 
nesse cruzamento, se você for compatível, o 
quinto passo, você vai ser chamado.  

Então, é importante a pessoa deixar o 

seu endereço atualizado. Às vezes, a pessoa 
tem lá, é compatível e não acha a pessoa. Foi 
registrada uma reportagem, há pouco tempo, 
uma pessoa foi compatível, mas o endereço, 
não achava a pessoa. Então, foi uma procura. 
Às vezes, com a demora você pode deixar de 
fazer um transplante bem-sucedido. 

A doação, quando é feita, é em um 
hospital e é tirada uma quantidade de medula 
óssea. É um osso do quadril, não é a medula 
espinhal. As pessoas acham, às vezes, que é a 
medula espinhal, mas é a medula óssea.  

A cirurgia, cerca de duas horas você 
retira parte da sua medula, aspira. Aquilo não 
vai fazer falta para você, e é feito o transplante. 
Assim, às vezes, você faz esse procedimento e 
no mesmo dia você está em casa. E a medula de 

uma pessoa sadia, em menos de quinze dias ela 
se restabelece. 

Então, assim, já aproveitando esse canal 
e pedir para as pessoas fazerem esse cadastro. 
Somente é feito um cadastro. Se você for 
compatível, você pode ser compatível com 
pessoas de qualquer lugar do Brasil e de outros 
países. Então, é importante, neste momento, 
essa movimentação de rede social e a gente 
aproveitar. Pode não ser, especificamente, para 
ela, mas para outras pessoas neste nosso país. 
Obrigado, Doutor Hércules, pelo tempo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem! Uma boa lembrança. O 
Remegildo é o colega a que você está se 
referindo, e a Shirley, a esposa dele, já 
conversamos com eles, também.  

A doação é importante. Na verdade, dia 
6, agora, domingo, foi o Dia do Doador de 
Medula Óssea. Embora a anemia aplástica é 
diferente da leucemia, eu até fiz homenagem ao 
Índio, que foi transplantado pelo próprio irmão, 
Ferreira Neto. Foi uma coisa fantástica a doação 
de um irmão para o outro. O Índio já estava 
condenado à morte e hoje está bem de saúde, 
naturalmente fazendo todos os exames, 
acompanhando.  

É importante o que o doutor Hudson 
falou, de você poder fazer esse cadastro de 
doação de medula óssea, você também 
conversar com a família para a doação de 
órgãos. Isso é muito importante. 

Daqui a pouco estaremos fazendo a 
reunião extraordinária da nossa comissão. Você 
continue, depois, acompanhado pela TV 
Assembleia, no estado inteiro, que é uma 
satisfação muito grande a competência dos 
nossos funcionários da nossa TV Assembleia. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente reunião, convidando todos 
para daqui a alguns minutos falarmos também 
na reunião extraordinária.  
 Bom dia e obrigado! 
 

(Encerra-se a reunião às 
10h16min)  

 
 

DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
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LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, 
REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2019. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Declaro abertos os trabalhos da 
comissão. 

Solicito à secretária que faça a leitura da 
ata sessão anterior. 

 
(A senhora secretária 

procede à leitura da ata da 
décima primeira reunião 
ordinária, realizada em 01 de 
outubro de 2019) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ata lida. Consulto o senhor 
procurador se tem alguma manifestação a fazer. 

 
O SR. VALMIR CASTRO ALVES - Tivemos 

uma reunião com o presidente do sindicato, 
fizemos a solicitação de toda a documentação 
existente no sindicato, a legislação pertinente à 
questão do Sindicato dos Aquaviários. Ficaram 
de retornar para a gente fazer a nota técnica 
para a Mesa Diretora dos trabalhos desta 
comissão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, o senhor tem vinte e 
quatro horas para entregar essa nota técnica, 
sob pena de advertência desta presidência. 

 
O SR. VALMIR CASTRO ALVES - Além 

disso, fizemos diligência à Comissão de Saúde, 
onde anteriormente esse mesmo sindicato havia 
apresentado um trabalho muito bonito lá. 
Estamos aguardando essa documentação que, 
por ventura, esteja naquela comissão para nos 
auxiliar, também, nesse trabalho. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A gravata de V. Ex.ª está torta 
por quê? (Pausa) Agora está certa. 

Quero registrar a presença do vereador 
Nelson. O rapaz anotou aqui Alto Rio Novo, mas 
fala pra ele que você é de Mantenópolis. É 
perto, mas não tem nada a ver uma coisa com a 
outra. 

Tem expediente a ser lido? 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
Ofício n.º 290/2019, do gabinete da 
excelentíssima senhora deputada Raquel 
Lessa, justificando ausência na reunião 
desta comissão realizada no dia 
01/10/2019.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Esse é o primeiro ofício né? 
Deixa-me ver na minha leitura porque a 
numeração não está correta aqui.  

Ciente. À Secretaria.   
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício n.º 193/2019, do gabinete do 
excelentíssimo senhor deputado 
Enivaldo dos Anjos, justificando ausência 
na reunião desta comissão realizada no 
dia 01/10/2019.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. À Secretaria para 
descontar no salário do deputado.   

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Ofício n.º 155/2019, do gabinete do 
excelentíssimo senhor deputado Adílson 
Espindula, justificando ausência na 
reunião desta comissão realizada no dia 
01/10/2019.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Ciente. À Secretaria, e não pode 
descontar.   

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
 
Projeto de Lei n.º 70/19 
Autor: deputado Alexandre Xambinho 
Ementa: Cria o Programa Estadual de 
Estímulo ao Primeiro Emprego para os 
Jovens e dá outras providências.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vou designar o deputado 
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Pazolini ou o deputado Adilson. Qual dos dois 
gostaria de relatar esta matéria do deputado 
Xambinho, que cria o Programa Estadual de 
Estímulo ao Primeiro Emprego? V. Ex.ª tem 
alguma objeção? (Pausa)  

Não havendo objeção, vamos considerar 
relator o deputado Pazolini.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Projeto de Lei n.º 162/19 
Autor: deputado Marcos Garcia 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de utilização de avisos sonoros em 
instituição bancária do estado do Espírito 
Santo, visando atendimento inclusivo a 
pessoas com deficiência visual.  
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vou designar o deputado Adilson 
Espindula para relatar.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Projeto de Lei n.º 204/19 
Autor: deputado Doutor Hércules 
Ementa: Dispõe sobre o direito de 
pessoas com deficiência visual obterem 
as certidões de registro civil em braille.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Qual dos dois deputados 
manifesta interesse de relatar a matéria? Tem 
alguma objeção? (Pausa) 

Deputado Adilson Espindula. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Projeto de lei n.º 303/2019 
Autor: deputado Marcelo Santos 
Ementa: Consolida toda legislação em 
vigor referente a semanas e aos dias 
correlatos estaduais, comemorativos de 
relevantes datas e de assuntos de 
interesse público, no âmbito do estado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vou designar o deputado 
Pazolini. Tem alguma objeção? (Pausa) 

Designação feita. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

Projeto de Lei n.º 473/19 
Autor: deputado Fabrício Gandini 
Ementa: Dispõe sobre a concessão de 
parcelamento, antes do vencimento, nas 
faturas de prestação de serviço emitidas 
pela Companhia Espírito-Santense de 
Saneamento - Cesan.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vou designar relator o deputado 
Adilson Espindula para que não haja nenhum 
conflito fora do momento. V. Ex.ª tem alguma 
objeção? 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Projeto de Lei n.º 479/19 
Autor: deputado Doutor Hércules 
Ementa: Institui o Cadastro Estadual de 

Pessoas com Deficiência como medida para 
 facilitar a adoção de medidas de apoio 
por parte do poder público e providências que 
busquem melhorar suas condições, 
possibilitando ainda um atendimento otimizado 
a esses cidadãos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vou abrir para os senhores 
deputados, porque não gosto de dar relatoria 
para quem não está presente, porque pode ser 
que a pessoa não deseja. Mas, vou consultar os 
deputados, porque tem mais projetos e para 
não ficar tudo com vocês dois, se vocês 
concordam em designar outros membros 
mesmo estando ausente. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Boa tarde, senhor presidente, 
deputado Enivaldo dos anjos. Boa tarde, 
deputado Adilson Espindula, todos que nos 
acompanham, servidores desta Casa, público da 
TV Assembleia. Da minha parte não tem 
nenhuma objeção. Concordo com a proposição 
de V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputado Adilson? 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Boa 

tarde, senhor presidente, nobre colega 
deputado Lorenzo Pazolini, todos presentes a 
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esta reunião. Concordo também para que 
possamos distribuir os trabalhos com todos os 
integrantes da comissão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, vou aceitar sugestão para 
este projeto do deputado Doutor Hércules.  

Quem vocês acham que deve designar? 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

Sugiro a deputada Iriny.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputado Pazolini, concorda? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Sim. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Então, fica designada a 
deputada Iriny Lopes. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Projeto de Lei Complementar n.º 

04/2019.  
Autor: Deputado Sergio Majeski. 
Ementa: Estabelece normas de finanças 
públicas complementares à Lei 
Complementar Federal 101, de 04 de 
maio de 2000, e à Lei Federal n.º 4.320, 
de 17 de março de 1964, com o objetivo 
de garantir a observância dos Princípios 
de Responsabilidade e de Transparência 
da gestão fiscal nas transições de 
Governo, no âmbito do estado do 
Espírito Santo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Sugestão para relatar? São 
quantos membros na comissão? Cinco, não é?  

Quem é o outro? 
 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

Deputada Raquel Lessa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputada Raquel.  
Tem alguma sugestão, porque este aqui 

projeto é do deputado Majeski, que fala de um 

assunto muito técnico, ou algum dos deputados 
aqui deseja relatar? (Pausa) 

Pode colocar a deputada Raquel? 
(Pausa) 

V. Ex.as concordam?  
Então, a deputada Raquel Lessa, para 

relatar esta matéria. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Projeto de Resolução n.º 28/2019.  
Autor: Deputado Enivaldo dos Anjos. 
Ementa: Acrescenta o Inciso XV ao art. 
52 da Resolução n.º 2.700, de 15 de julho 
de 2009, Regimento Interno, que trata 
da Comissão da Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Humanos. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A sugestão para a relatar esta 
matéria.  

Quem vocês sugerem? Ou alguém deseja 
relatar daqui da Mesa, que está presente? 
(Pausa)  

Tem problema para V. Ex.ª? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) -  Nenhum. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, o deputado Lorenzo 
Pazolini, para relatar esta matéria. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 

75/2019.  
Autor: Deputado Vandinho Leite. 
Ementa: Projeto de Decreto Legislativo 
que concede título de cidadão espírito-
santense ao Pastor Jonatas Câmara. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Se os deputados permitirem, vou 
designar, então, os que estão faltando para dar 
serviço para eles. 

Deputada Iriny Lopes, então, para relatar 
esta matéria. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

Senhor presidente, gostaria que o senhor 
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olhasse nos itens seguintes, parece que vão 
conceder o título. Dois deputados podem 
conceder o mesmo título para a mesma pessoa?  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Mas tem aqui? Porque senão, 
normalmente, juntam as indicações.  

É o mesmo PL? 
Foi proposto por...? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - É o mesmo autor, deputado 
Vandinho Leite. Salvo engano, é o PDL n.º 
75/2019. Salvo engano, excelência. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Isso. 

Eu chamo a atenção por isso, justamente para 
que nós não possamos designar a Iriny para 
relatar este projeto de decreto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - E qual a sugestão que V. Ex.ª 
tem? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Excelência, pela ordem!  
Talvez tenha sido um erro material 

porque ele já tinha sido distribuído à deputada 
Iriny. Consta aqui. Na verdade não deveria estar 
aqui na primeira parte a serem distribuídos. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Ah, 

tá! Eu peço escusas porque não observei. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Salvo melhor juízo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Já está a observação aqui.  
Então, fica mantido, não é isso? 
 

O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - A 
Iriny, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Isso. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Isso. Perfeito. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Resolvido o problema. 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 

50/2019.  
Autor: Deputado Hudson Leal. 
Ementa: Concede título de cidadão 
espírito-santense ao senhor Rui Carlos 
Domenech Ribeiro.  
Relator: Deputado Lorenzo Pazolini. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª pode relatar?  
Está com a palavra para relatar. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, trata-se do 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 50/2019, que 
concede o título de cidadão espírito-santense ao 
senhor Rui Carlos Domenech Ribeiro. 

 O senhor Rui Carlos Domenech Ribeiro é 
preparador físico, medalhista de ouro olímpico, 
Rio 2016. Possui licenciatura plena em Educação 
Física e é especialista em Fisiologia do Exercício 
e Treinamento Desportivo de Alto Rendimento.  

No estado do Espírito Santo, foi membro 
do Centro Olímpico do Espírito Santo, Coes, 
inaugurado em 1992, junto à academia Hangar, 
participando da conquista de inúmeras 
medalhas em diversas modalidades esportivas 
no estado, onde há de se destacar lutas, tênis, 
beachsoccer e vôlei de praia. 

Desta forma, senhor presidente, nós 
relatamos pela aprovação do projeto de Decreto 
Legislativo n.º 50/2019, de autoria do deputado 
Hudson Leal. 

Submeto a V. Ex.ª e aos pares o voto.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Adilson Espindula? (Pausa) 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 
Senhor presidente, eu acompanho o ilustre 
relator. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Eu também acompanho o 
relator. 

A matéria fica aprovada.  
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O item seguinte. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 

51/2019. 
Autor: Deputado Hudson Leal. 
Ementa: Concede título de cidadã 
espírito-santense à senhora Andrea de 
Barros Cunha Ribeiro. 
Relator: Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª se encontra em condições 
de relatar? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Sim, excelência. 
Senhor presidente, trata-se do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 51/2019, que concede 
título de cidadã espírito-santense à senhora 
Andrea de Barros Cunha Ribeiro. 

Da mesma forma que o Projeto de 
Decreto Legislativo anterior, n.º 50/2019, trata-
se de personalidade ligada ao mundo esportivo. 

 A senhora Andrea de Barros Cunha 
Ribeiro nasceu em 8 de junho e 1969, no estado 
do Mato Grosso do Sul; também é formada em 
Educação Física, educadora física pela 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e 
especialista em obesidade e emagrecimento. 
Graduada também em Psicologia pela Faculdade 
Multivix.  

Iniciou suas atividades no estado do 
Espírito Santo em 1992, em várias academias de 
Vitória, estando na Academia Hangar, onde 
desenvolveu o seu trabalho voltado para a 
saúde e várias outras modalidades, onde ela 
trabalha até hoje. 

Dessa forma, senhor presidente, 
expostas essas razões, a Comissão de Defesa da 
Cidadania e de Direitos Humanos é pela 
aprovação do presente Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 51/2019, de autoria do deputado 
Hudson Leal, submetendo, então ao voto a V. 
Ex.ª e aos pares. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação a matéria. 

Como vota o deputado Adilson 
Espindula?  

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

Senhor presidente, eu novamente acompanho o 
ilustre relator. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Eu também acompanho o 
relator. 

Matéria aprovada.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 
75/2019. 

Autor: Deputado Vandinho Leite. 
Ementa: Projeto de Decreto Legislativo 
que concede título de cidadão espírito-
santense ao pastor Jonatas Câmara. 
Relatora: Deputada Iriny Lopes. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Tem que aguardar em mesa, 
pelo fato de ela não estar presente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Bom, nós agora, na verdade, 
vamos entrar na Ordem do Dia, porque 
aproveitamos as proposições distribuídas já 
fizemos o relato, que o relator Lorenzo Pazolini 
tinha em mãos, para adiantar. 

E agora aqui, para não coincidir com os 
assuntos anteriores, tem uma aqui que é o 
Projeto de Decreto Legislativo, autor o 
deputado..., n.º 50. Não foi relatado não, é o 
deputado Pazolini. Já foi? (Pausa) 

Então, relatado e aprovado. O de n.º 51, 
também. 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 
75/2019, a deputada Iriny não está presente. 

E nós chegamos aqui... Este projeto é o 
meu?  

Peço à secretária que faça a leitura do 
relatório para mim - a parte final, só. 
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A SR.ª SECRETÁRIA - (JÉSSICA SOUZA 
BARBOSA) - Tendo em vista o arquivamento do 
respectivo processo legislativo e considerando 
não haver mais providências a serem tomadas 
pela Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos da ALES, opina-se pelo seu 
arquivamento. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Esse processo é um processo 
antigo que já perdeu o sentido aí. Nós estamos 
acolhendo aí a opinião da Procuradoria, não é 
isso? Propondo que seja arquivado. 

Vou colocar em discussão. (Pausa) 
Se algum deputado desejar informação 

do que é que se trata, aí a gente vai fazer um 
relatozinho aí. 

Mas, em termos, o que é esse assunto 
aí? 

 

A SR.ª SECRETÁRIA - (JÉSSICA SOUZA 
BARBOSA) - É um ofício do Ministério Público do 
Trabalho respondendo ao ofício da Assembleia 
que foi endereçado em 2015 para o MPT 
solicitando informações sobre o Requerimento 
n.º 133, da comissão. 

E a Procuradoria informava que as 
cláusulas constantes em acordo de trabalho, 
desde que não afrontem a ordem jurídica, são 
válidas. Por isso, a opinião pelo arquivamento.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Não havendo quem queira 
discutir, em votação. 

Como vota o deputado Pazolini? (Pausa) 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, 
considerando os fatos postos, principalmente à 
perda superveniente  do objeto, visto que trata-
se de um processo que está tramitando nesta 
Casa desde 2015, eu também acompanho V. 
Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Deputado Adilson? 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 
Senhor presidente, eu acompanho V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Não tem mais propostas a 
serem... (Pausa) 

V. Ex.ª está de cara feia por quê? Não. É 
V. Ex.ª mesmo, procurador. Não tem jeito, não. 
Ela já veio assim, né? 

Nós vamos deliberar aqui sobre a 
participação do presidente do Conselho 
Estadual para Promoção da Cidadania e dos 
Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais do Espírito Santo, para 
explanar sobre a construção do Plano Estadual 
LGBT do Espírito Santo, em data a ser definida 
por este Colegiado. A sugestão da data seria 
29/10. Esse assunto foi encaminhado pela... 

 
A SR.ª SECRETÁRIA - (JÉSSICA SOUZA 

BARBOSA) - Iriny Lopes.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - ... deputada Iriny Lopes. E nós 
estamos colocando em deliberação para marcar. 
A data sugerida foi dia 29. 29 é uma terça-feira? 

 
A SR.ª SECRETÁRIA - (JÉSSICA SOUZA 

BARBOSA) - Terça-feira. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Na terça-feira de outubro.  
 Deputado Pazolini, tem alguma 
sugestão? 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Não, senhor presidente. 
Considerando a assessoria da comissão, que 
sugeriu dia 29, eu também vou acompanhar.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Deputado Adilson Espindula? 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 
Também acompanho, senhor presidente.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Eu também vou acompanhar. 
Então, fica designado o dia 29/10, no horário da 
comissão, que é 13h30min. Agora, eu não sei se 
para esse assunto aqui, se a gente podia 
antecipar uma meia hora, porque, senão, o 
tempo fica muito imprensado, para a gente 
começar às 13h30, já que tem sessão.  

Se os deputados concordarem de comer 
um sanduichezinho antes de vir para cá, a gente 
poderia, neste dia, estar se reunindo às 13h 
para dar tempo, dar um maior espaço. Porque 
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aqui não está definido como vai ser feito. A 
deputada não encaminhou quantas pessoas vão 
falar, não colocou aqui um organogramazinho, 
mas eu imagino que, no mínimo, umas duas, 
três pessoas vão falar. (Pausa) 
 Não. Mas não vai ter reunião nenhuma 
aqui às 13h para encerrar às 13h30min. (Pausa) 
Então, tem que levantar aí, porque nós temos 
que decidir agora se é 13h ou 13h30min. Não 
tem nada, não. Então, será às 13h. Essa sessão, 
especialmente, vai ser às 13h no dia 29. 
Devidamente aprovado.  
 Deputado Pazolini, tem algum assunto 
que desejaria...? 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Não, presidente, satisfeito. 
Agradeço a oportunidade.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Nós temos que aprovar, eu não 
sei se a palavra seria essa, nós temos é que 
colocar em discussão, porque aprovar, não vou 
obrigar ninguém a aprovar. Tem que colocar 
em discussão o cronograma de retorno dos 
convidados relacionados abaixo nas próximas 
reuniões ordinárias e extraordinárias desta 
comissão: presidente do Conselho de Segurança 
Alimentar e Nutricional do Estado do Espírito 
Santo, senhor Rosemberg Moraes, para dar 
continuidade à ampliação do tema Garantia do 
Direito Humano à Alimentação Adequada. 
Sugestão de data dia 15/10.  
 Como se manifesta o deputado Pazolini? 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, da minha 
parte, não há nenhuma objeção o dia 15/10, 
terça-feira próxima. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Deputado Adilson? 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Eu 

acompanho também. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Eu também acompanho.  
Fica mantida essa data para ouvir o 

Rosemberb. 
No item 3, tem a participação dos 

representantes do Iases, Setades, Criad, Poder 

Judiciário e Secretaria Estadual dos Direitos 
Humanos, doutora Nara Borgo e o doutor Hugo 
Fernandes, representando a Defensoria Pública 
do Estado do Espírito Santo, para continuar a 
explanação sobre o descumprimento das 
determinações do Supremo Tribunal Federal no 
Habeas Corpus 143.998. Essa discussão já foi 
iniciada aqui e foi sugerido que fosse dada 
continuidade com a presença, se não me falha a 
memória, da secretária. Então, como esse 
assunto, parece-me, foi tratado pelo deputado 
Pazolini, vou dar a palavra a ele para se 
manifestar.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Na verdade, presidente, sobre 
essa matéria, acho que foi a deputada Iriny que 
trouxe os convidados, mas, sem nenhum 
problema, eu vou acompanhar.  

Já tem sugestão de data? 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Tem a sugestão do dia 22/10. E 
aí, neste caso, tanto a do dia 15 como a do dia 
22 seriam no horário normal, 13h30min. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Eu só não sei, presidente, como 
aqui o número de participantes é muito alto. 
Porque tem representantes do Iases, da 
Setades, do Criad, do Poder Judiciário e da 
Secretaria de Direitos Humanos. Talvez fosse 
necessário... 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, nesse dia 22 fazer às 13h 
também? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Acho que seria mais ponderado, 
né? Mais adequado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputado Adilson, concorda? 
 

O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 
Concordo, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Então, nessa do dia 22, fica 
mantido para às 13h; a do dia 15, como é uma 
pessoa só, pode ficar às 13h30min.  
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Devidamente anotado? (Pausa) 
Concedo a palavra, caso queira fazer 

algum comunicado, ao deputado Adilson 
Espindula. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Não, 

senhor presidente. Apenas agradecer a todos 
que nos acompanharam pela TV Assembleia, em 
suas residências, nesta reunião da Comissão de 
Cidadania e desejar uma boa tarde para o 
senhor presidente, para o nobre colega 
deputado delegado Lorenzo Pazolini e a todos 
aqui presentes. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputado Pazolini, deseja se 
manifestar? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, só desejar 
uma excelente tarde a todos e a todas. 
Agradecer ao público que nos acompanhou 
através da TV Assembleia e ao público aqui 
presente. Que tenhamos uma semana 
abençoada. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O senhor deseja se manifestar? 
 
O SR. VALMIR CASTRO ALVES - Não, 

presidente. Obrigado. Estou satisfeito com o 
desenrolar da reunião. Foi muito produtiva hoje. 
Como sempre, né? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - A Procuradoria, até para tirar a 
voz dela é difícil. Falha mais do que tudo. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão e agradecer aos 
senhores deputados presentes, ao público, à 
jornalista nova da TV Ales e a todos aqueles que 
acompanharam. Nosso muito obrigado e até a 
próxima sessão, se Deus quiser! 
 

(Encerra-se a reunião às 
13h57min) 
 

 

 
OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA 
SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS, REALIZADA EM 09 
DE OUTUBRO DE 2019. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Havendo número legal, declaro 
abertos os trabalhos desta Comissão 
Parlamentar de Inquérito. 

Solicito à Secretaria que proceda a 
leitura da ata da sessão anterior. 

 
(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da décima primeira 
reunião extraordinária, realizada 
em 1.º de outubro de 2019) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Em discussão a ata. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Como vota o deputado Marcelo Santos?  
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Pela 
aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Deputado Euclério? 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputado Alexandre? 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Pela aprovação, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Pela aprovação. 

Deputado Marcos Garcia, eu gostaria, 
antes de conceder a palavra a V. Ex.ª, de 
conceder a palavra ao deputado Marcelo 
Santos, que é membro desta comissão e 
também líder do bloco, e gostaria de colocar à 
apreciação desta Mesa, que tendo em vista que 
alguns suplentes não têm comparecido à 
comissão, gostaria de solicitar ao deputado 
Marcelo, na condição de líder do bloco, que 
fizesse a indicação do deputado Marcos Garcia 
ou a substituição de algum membro para 
colocação. Mas o mais correto acho que deveria 
ser a indicação, acrescentando mais a indicação 
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dele como membro desta comissão, pelo fato 
até da presença permanente, do 
acompanhamento e dos serviços relevantes que 
o deputado Marcos Garcia tem prestado a esta 
comissão, ajudando nessa luta nossa de tentar 
conseguir resolver o problema da população 
atingida diante da Fundação, da poderosa 
Fundação Renova. 

A gente gostaria de dar a palavra ao 
deputado Marcelo Santos, na condição de líder 
do bloco, para apreciar esse nosso 
requerimento. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Senhor presidente, primeiro que é com 
satisfação que recebo essa solicitação de V. Ex.ª, 
até porque o deputado Marcos Garcia tem sido 
um baluarte no auxílio e no trabalho com 
relação ao enfrentamento desses poderosos, 
onde se destaca a Renova, que não vem 
cumprindo o seu papel que deveria fazer. E o 
deputado Marcos Garcia é uma figura ímpar no 
nosso meio. Como existe a ausência de um 
parlamentar de número não justificado e a CPI 
foi criada com composição de três mais três, 
então, nós vamos excluir um parlamentar, que 
naturalmente já até se justificou porque não 
consegue estar presente diante de outras 
demandas, e indicando, como líder do bloco, 
mas também como relator desta CPI, o 
deputado Marcos Garcia para se tornar membro 
e atuar com mais veemência junto a este 
colegiado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputado Euclério, vai acolher a 
indicação? 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Acho que foi uma indicação muito 
feliz porque o deputado Marcos Garcia tem 
trabalhado muito nesta comissão. Então, 
concordo plenamente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputado Alexandre Xambinho? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Presidente, concordo. O deputado Marcos 
Garcia aqui é uma liderança de Linhares que 
tem feito a diferença na Assembleia Legislativa, 

tem trabalhado muito, ajudando muito esta CPI, 
e eu concordo que ele possa fazer parte como 
membro desta CPI também.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Eu também acolho a decisão da 
indicação e solicito à Secretaria que faça as 
devidas anotações e comunique a quem é de 
interesse.  

Fica, então, incluído na Comissão 
Parlamentar de Inquérito o nome do deputado 
Marcos Garcia com a indicação do deputado 
Marcelo Santos. 

Concedo a palavra a V. Ex.ª, já como 
membro da comissão. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Eu fico 

muito honrado por ser incluído nesta CPI da 
Sonegação, poder estar aqui representando a 
região impactada por essa empresa criminosa, 
que tanto prejuízo tem causado à nossa região. 
São covardes de não comparecerem a esta CPI. 
Como falei na CPI passada, quem não deve, não 
teme. Se eles não estão aqui é porque devem. 

E nós, deputados, estamos aqui para 
cobrar e vamos cobrar. Eu vou me colocar à 
disposição, eu vou nessa luta incansável por 
essa causa. Eles não têm o direito de tirar de 
vocês o que vocês realmente têm de direito. 
Muitos de vocês aí perderam praticamente 
tudo. Pessoas aí entrando em depressão, 
porque a pior coisa do mundo é uma pessoa não 
ter condições de trabalho. Ninguém quer ficar à 
toa, todo mundo quer trabalhar. Vai trabalhar 
aonde? Que condições de trabalho tem se a 
região está toda interditada? Como é que a 
pessoa sobrevive sem renda? Não é justo o que 
a Renova está fazendo com os pescadores, com 
os produtores rurais, com os camaroeiros. 
Então, gente, é um absurdo! Em geral, todos 
têm direito de ser indenizados. E essa comissão 
aqui não vai se calar diante dessa situação. 

Então, eu agradeço ao presidente 
Enivaldo dos Anjos, ao deputado Euclério, ao 
deputado Xambinho, agradeço ao deputado 
Marcelo Santos por ter me incluído nesta CPI. 
Muito obrigado! Vocês podem contar comigo! 

  
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Solicitar à Secretaria se tem 
leitura de Expediente para ser feita.  
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A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício da Fundação Renova em 
atendimento ao OF/CPI n.º 90/2019, 
andamento do processo de avaliação de 
danos sofridos pelos produtores rurais 
de Linhares. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. À CPI e vistas ao relator. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício da Fundação Renova em 

atendimento ao OF/CPI n.º 89/2019, relação das 
ações  trabalhistas das quais a fundação é 
parte. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Ao relator. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício da Fundação Renova em 
atendimento aos OF/CPI n.os 82/2019 e 
88/2019, encaminhando 
especificamente a relação dos diretores 
da fundação e informando que as 
remunerações à diretoria são visíveis 
para acesso público em endereço 
eletrônico. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. À CPI. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Requerimento da advogada da 
Fundação Renova, Ana Maria Bernardes 
Rocha, solicitando cópia do 
requerimento formulado no dia 
01/10/2019 pelo deputado Euclério 
Sampaio de prisão preventiva em 
desfavor do senhor Roberto Waack. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Ciente. Em Mesa para análise. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA: Expediente lido. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Solicito informação da Secretaria 

se tem algum dos senhores convocados 
presente e quais são eles. (Pausa) 

Estou sendo informado aqui pelo 
secretário da comissão que, dos convocados 
para hoje, só compareceu o seu Nilton Jorge 
que, na reunião passada, já prestou 
esclarecimento aqui. Foi solicitado que viesse 
hoje para efeito de trazer algumas informações 
necessárias para juntar a esta CPI. Inclusive, 
vamos pedir à Secretaria que o coloque aqui na 
frente, já na posição do local do depoimento.  

E nós vamos agora passar a decidir com 
relação a alguns requerimentos que nos 
chegaram aqui com relação a esta reunião. 
Então, está aqui um e-mail da senhora Nádia 
Lorenzoni, que é procuradora-geral do 
município de Linhares, dizendo que dentro de 
pouco instante ela deve estar comparecendo, 
porque ela teve um atraso, mas que vai ainda 
chegar até ao final da sessão.  

E o outro requerimento da senhora 
Bruna Carneiro Contadini, que, em face da 
reunião ter sido marcada muito em cima, ela 
está dizendo aqui, pedindo para remarcar a data 
porque não deu, não teve condições de ela 
desfazer dos compromissos que tinham sido 
marcados. Então, nós vamos remarcar uma data 
para ela comparecer. 

Também convocado aqui, da última vez, 
a senhora Nathalia Nunes Cruz, que é advogada. 
Também, pelo mesmo motivo, alegou que, em 
face de o ofício ter chegado muito em cima da 
hora, ela está pedindo para remarcar. E nós 
estamos remarcando a data. Eu vou passar para 
todos vocês depois a data para eles 
comparecerem.  

E tem aqui também uma 
correspondência da doutora Lorrayne Frade 
Paseto Silva. Ela disse aqui o seguinte:  

 
Inconteste que a 

divulgação de informações que 
constitui sigilo profissional pode, 
em tese, configurar infração 
disciplinar ética, punível com a 
pena de censura, nos termos do 
art. 34, VII, c/c art. 36, I, do 
Estatuto da Advocacia, podendo, 
além disso, ser caracterizado 
como crime de “violação de 
segredo profissional”, previsto no 
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art. 154 do Código Penal, punível 
com detenção de 3 meses a um 
ano, certo de que o Código de 
Processo Penal estabelece, em 
seu art. 207, que “são proibidas 
de depor as pessoas que, em 
razão da função, ministério, ofício 
ou profissão, devam guardar 
segredo...” e tendo em vista que o 
Estatuto da Advocacia, ao 
enumerar os direitos do 
Advogado dispõe que entre estes 
se inclui o de “recusar-se a depor 
como testemunha em processo no 
qual funcionou ou deva funcionar, 
ou sobre fato relacionado com 
pessoa de quem seja ou foi 
advogado, mesmo quando 
autorizado ou solicitado pelo 
constituinte, bem como sobre o 
fato que constitui sigilo 
profissional” (art. 7º, XIX, declino 
da convocação realizada por meio 
de ofício (...) renovando, desde já, 
protestos de elevada estiva...  

 
Devia ser estima, mas ela botou estiva. 

Eu não tenho nada a ver com porto, não pode 
ser com relação a mim.  

 

(...) e distinta consideração.  
Vitória, 9 de outubro de 

2019 
Lorrayne Frade Paseto 

Silva, OAB 2457. 
 

Esse requerimento, nós vamos indeferir 
a solicitação feita pela senhora Lorrayne. E ela 
até se valeu da OAB. Parece que tem uma 
pessoa da OAB aqui, representando ela, para 
poder dizer que ela tem esse direito. Então, eu 
quero dizer o seguinte: os advogados têm que 
aprender, e muitos têm que aprender, inclusive, 
a advogar. Primeiro que ela está antecipando 
que ela não sabe para que ela foi convocada 
aqui, ela não sabe se eu quero saber de sigilo 
profissional. E é lógico que eu não ia perguntar a 
ela sobre sigilo profissional. Segundo, é dever de 
todo cidadão atender às intimações e 
comparecer. E terceiro, ela colocou aqui - eu 
nunca tinha visto essa frase, vou até botar no 
anedotário judiciário -, ela botou aqui: declínio 

da convocação. Eu nunca vi um negócio desse 
na minha vida, alguém declinar de convocação. 
Para mim, ela precisa até vir aqui agora para 
poder explicar de onde que ela tirou essa 
palavra. 

Então, eu vou submeter à comissão, mas 
eu vou indeferir o pedido, vou considerá-la 
como não compareceu e vamos reconvocar 
sobre as regras das convocações da CPI. Vamos 
remarcar a data, mas fica indeferido.  

E, informar à representante da OAB que 
está aqui, eu vou evitar expô-la, porque eu acho 
que esse documento que ela mandou aqui, é 
um documento risível de que o advogado não 
está isento de comparecer em lugar nenhum, o 
advogado é um cidadão como qualquer um. E 
não precisa de ele dizer que não vai falar sobre a 
questão do cliente dele, porque ninguém vai lhe 
perguntar isso. E quem perguntar não tem que 
responder mesmo não. O advogado tem que 
prestar informação sim, relacionado a outras 
atividades que não são atividades profissionais. 
Então ela vai continuar sendo intimada aqui, e 
se não comparecer, nós vamos tomar as 
providências e ela que se defenda. 

 O outro pedido também aqui é dos 
senhores: 

 
    ROBERTO SILVA 
WAACK, ANDRÉ GIANCINI DE 
FREITAS, CYNTHIA MAY HOOBS 
PINHO, CARLOS ROGÉRIO FREIRE 
DE CARVALHO E GUILHERME 
ALMEIDA TANGARI, por seus 
advogados infra-assinados, vêm, 
respeitosamente, à presença de V. 
Ex.ª, em atenção aos ofícios em 
referência, informar que farão uso 
da faculdade reconhecida na 
decisão liminar proferida nos autos 
de Habeas Corpus n.º (...), do E. 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo, que desobriga os 
Peticionários a atender as 
convocações para comparecimento 
às sessões da CPIs da Sonegação e 
das Licenças.  

Termos em que, pede-se 
deferimento  

 

De São Paulo para Vitória, 9 
de outubro de 2019. 
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Assinado aqui pelo advogado. Então, 
você vê que os advogados não se preocupam 
muito em trabalhar, se preocupam mais em 
receber o dinheiro do cliente. Porque o 
documento aqui diz o seguinte: Por seus 
advogados infra-assinados. Só tem a assinatura 
de um. Então, não é. A petição está errada, não 
é pelos advogados, é por um advogado.  

Segundo, a liminar que ele está citando 
aqui foi com relação a uma reunião, e não com 
relação a essa. E nem vai ser com relação à 
outra que vamos convocar, nem a outra, porque 
nós vamos convocar o resto da vida, até eles 
aparecerem, tomar vergonha um dia e aparecer 
aqui. Então essa petição também vai ser 
indeferida a solicitação dela, e nós vamos 
propor aqui a data do dia 13 de novembro para 
que ninguém alegue que a intimação está sendo 
muito em cima. A proposta é que seja feita no 
dia 13 de novembro, às 12h, para ouvir todas 
essas pessoas que não compareceram hoje aqui, 
que são: Roberto Silva Waack, Cynthia Pinho, 
Guilherme Almeida Tangari, André Giancini de 
Freitas, Carlos Rogério Freire de Carvalho, 
Lorrayne Frade Paseto, Nathalia Nunes Cruz, 
Bruna Carneiro. Exatamente esses estão 
convocados para o dia 13 de novembro. 

Vou conceder a palavra primeiro aqui 
aos deputados para falar sobre essa intimação. 
Deputado Euclério. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Boa tarde, senhor presidente, 
deputado Enivaldo, deputado Marcos Garcia, 
deputado Xambinho, aos servidores, aos 
trabalhadores vítimas dessa tragédia praticada 
pela Vale, Samarco, aos advogados aqui 
presentes, uma boa tarde! 

Senhor presidente, eu quero 
aproveitar...  

Concordo com a convocação para o dia 
13... 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Deputado Xambinho, a data do 
dia 13 para ouvir o pessoal da Renova de novo. 
Deputado Marcos Garcia?  

 

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

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Então fica designado dia 13. E a 
secretaria da Mesa já notou aqui. 

Agora concedo a palavra ao deputado 
Euclério para a proposta de audiência que ele 
tem a solicitar. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Reiterar o meu pedido da 
antepenúltima sessão de convocação dos 
senhores Flávio de Medeiros Bocayuva Bulcão; 
Rodrigo Alvarenga Vilela, presidente da 
Samarco; o senhor Flávio é representante da 
BHP Billiton; o seu Eduardo Bartolomeo, 
presidente da Vale Rio Doce; Andrew Stewart 
Mackenzie presidente da BHP Billiton; Paulo 
Fernando Teixeira Souto de Souza, 
administrador da BHP Billiton; Luiz Fernando 
Madella Athayde, administrador BHP Billiton; 
Diano Sebastiano Dalla Valle, representante da 
Billiton, também para o dia 30 deste mês, 
senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - A proposta está colocada em 
Mesa para discussão? 

Deputado Xambinho?  
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Voto favorável, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Voto 

favorável.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Eu também acompanho.  
Então fica designado para ouvir essas 

pessoas do dia 30 de outubro, às 12h. À 
secretaria para providenciar os ofícios das duas 
reuniões ainda hoje.  

Eu informo aos membros da comissão 
que nós fizemos aqui na última reunião uma 
solicitação para que nós pudéssemos fazer a 
reunião da comissão no dia 05, que é o dia que 
faz quatro anos do ato criminoso de Mariana, 
reunião da comissão parlamentar de inquérito lá 
em Linhares, na Câmara Municipal. (Palmas)  

Eu gostaria só de informar à secretaria se 
nós já temos resposta do presidente da Câmara 
cedendo o espaço. Além disso, foi também 
solicitado ao presidente da Assembleia que 
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fosse - nós já oficiamos ao presidente da 
Assembleia - feita a sessão da Assembleia 
Legislativa nesse dia lá.  

Se nós fizermos a sessão da Assembleia 
lá, nós vamos fazer a sessão da Assembleia e a  
sessão da CPI junto. Se a Assembleia, por 
questões legais aí não puder fazer a sessão lá no 
dia 05, nós vamos fazer a sessão da CPI, e logo 
depois da sessão da CPI nós vamos lá para a 
rodovia BR-171. É aquela empresa que fica 
roubando pedágio aí - não paga - que todo 
mundo paga pedágio e eles não duplicam. Já 
estão há seis anos cobrando pedágio. Daqui a 
São Mateus tem sete praças de pedágio, e eles 
recebem pedágio há mais de seis anos e só 
duplicaram dez quilômetros e pelo contrato 
teria que ter sido duplicado duzentos 
quilômetros. Então, nós vamos fazer uma visita 
à BR-171 nesse dia. (Palmas)  

Antes de começar a ouvir aqui o nosso 
amigo Milton Jorge, eu vou submeter à 
comissão também aqui a aprovação da 
transposição do prazo da comissão para a 
próxima sessão legislativa. Porque a CPI 
funciona até este ano, até dezembro, mas a 
gente precisa que ela continue. Então, nós 
precisamos aprovar aqui, se os deputados 
concordam, que seja feita a transposição dela 
para o ano seguinte.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Pela ordem, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao deputado 
Euclério.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Transposição e prorrogação por mais 
seis meses após o vencido.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O ideal é... Isso.  
Então, em votação.  
Como é que vota o deputado Euclério?  
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Voto favorável, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputado Xambinho?  

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Voto 

favorável. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, fica devidamente 
aprovada.  

Passo à secretaria para as providências.  
Nós vamos ouvir hoje o Milton Jorge; 

vamos ouvir a doutora Nádia, que já está 
presente; e depois vamos dar cinco minutos 
para o Peterson, de Povoação.  

Nós temos um compromisso de encerrar 
esta sessão às 13h05min. Então, a gente vai 
prorrogar até às 13h10min para a gente ouvir 
todos que estão presentes aqui.  

Nós vamos fazer o ofício dessas 
convocações futuras com base na lei e vamos 
estar com essa agenda que vocês já podem 
anotar aí: dia 30 nós teremos reunião aqui, dia 
05 de novembro em Linhares e dia 13 a Renova 
de novo aqui.  

Vocês não se preocupem com esse 
negócio da Renova não vem - entra com liminar 
- porque nós não vamos parar, eles vão ter que 
entrar com liminar toda semana. Nós vamos 
fazer aquele negócio que a minha avó falava: 
Água mole em pedra dura...  Então é a nossa 
tese. Enquanto eles não resolverem esse 
problema, nós não vamos largar o pé deles. 
(Palmas) 

Eu gostaria que o Milton usasse o 
microfone aí e falasse só o nome e o endereço 
para a Taquigrafia anotar, para a gente começar 
a fazer as perguntas.  

 
O SR. MILTON JORGE - Boa tarde a 

todos! Meu nome é Milton Jorge, sou de 
Linhares, Colônia Z6.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Na última reunião que teve aqui, 
nós tomamos suas declarações, e ficou, de 
algumas coisas que foram colocadas aqui, de 
você viabilizar alguns documentos que você 
pudesse trazer para a comissão. Como é que 
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está? Você conseguiu? Você tem esse 
documento disponível aí para a gente juntar? 
 

O SR. MILTON JORGE - Eu tenho o 
documento em mãos e também depoimento de 
pessoas que na minha fala foram citados aqui. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Mas esses depoimentos estão 
escritos aí? 

 
O SR. MILTON JORGE - Eu tenho a 

pessoa num documento que é a Rosa, que é 
sobre as casas de Patrimônio da Lagoa, ela é 
uma atingida, onde até agora ela não saiu, 
porque não colocaram a casa para ela alugar, e 
ela, praticamente, como eu falei que eles são 
ameaçados, ela pode estar provando isso aí. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Aí você faz o alegado dela, 
porque, depois, a gente vai fazer o ofício 
pedindo informações para cumprir essa etapa. 
Porque a gente tem que oficiar para lá, para a 
Renova saber como que isso está com relação 
ao caso dela. Aí teria que dar o nome dela 
completo aí para a gente oficiar para lá. 

 
O SR. MILTON JORGE - Rosa, fala seu 

nome para mim, por favor.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Pode falar nesse microfone que 
está... Tem um microfone em pé ali.  

 
O SR. MILTON JORGE - Tem aqui, Rosa. 

Fala para mim, fazendo favor. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Acho que tem que ligar ali. Veja 
se alguém pode auxiliar ali. 
 

A SR.ª ROSANGELA PEREIRA CORREIA - 
O meu nome é Rosangela Pereira Correia. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - E o que é que está acontecendo 
lá? 

 
A SR.ª ROSANGELA PEREIRA CORREIA - 

A minha casa, a Defesa Civil pediu para eu sair 

de dentro da minha casa, condenou a minha 
casa. Só que já tem um mês que eles pediram 
para eu sair, só que eles querem que eu vou 
para hotel, aí ao hotel eu falei que nem eu nem 
minha família vamos. O certo é vocês pegarem 
e, antes de pagarem hotel, pagarem aluguel.  

Eu já arrumei a casa, já fui e lavei a casa, 
eles estão falando que o dinheiro vai cair, cair 
na minha conta e até hoje não caiu. Já tem um 
mês que falaram que o dinheiro ia cair na minha 
conta e nada de o dinheiro cair. E eu estou 
dentro da minha casa, ainda.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas a Defesa Civil estadual ou 
municipal? 

 
A SR.ª ROSANGELA PEREIRA CORREIA - É 

estadual, não é? 
 
O SR. MILTON JORGE - Municipal. 
 
A SR.ª ROSANGELA PEREIRA CORREIA - 

Municipal. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, a doutora... 
 

O SR. MILTON JORGE - É Sooretama. 
 
A SR.ª ROSANGELA PEREIRA CORREIA - 

Sooretama. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Ah, não é a senhora. 
 

O SR. MILTON JORGE - É Sooretama. 
 
 A SR.ª ROSANGELA PEREIRA CORREIA - 
Aí, no caso, eles querem que eu vou para o 
hotel e não tem o dinheiro para pagar o aluguel. 
Já arrumei a casa tudinho, já fui lá, lavei, e estou 
esperando a resposta deles. Eles falaram que 
segunda, terça, eles iriam me dar a resposta, e 
até hoje estou esperando a resposta para eu 
sair. E sempre estou escutando a minha casa 
estralar. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Você não tem aí o nome da 
pessoa da Defesa Civil de Sooretama, não, né? 
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 A SR.ª ROSANGELA PEREIRA CORREIA - 
Tenho. Eu tenho. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Você podia passar para a gente, 
porque nós vamos intimá-lo para vir aqui depor. 
 
 A SR.ª ROSANGELA PEREIRA CORREIA - 
O nome dele é Toninho. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Toninho da Defesa Civil. 
 
 O SR. MILTON JORGE - Toninho Mai, 
Antônio Mai. A Rosa tem documento ali. 
 
 A SR.ª ROSANGELA PEREIRA CORREIA - 
Eu estou com os documentos tudinho aqui. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Então, você podia fazer uma 
cópia, entregar para alguém para fazer uma 
cópia para você não ficar sem os documentos.  

Por favor, vejam alguém que faça uma 
cópia e devolvem o original para ela, porque, 
todo lugar a que as pessoas vão, eles apanham o 
documento original e depois somem com ele 
para enrolar a pessoa. Então, nós não vamos 
fazer o mesmo aqui. (Pausa) 
 Não. Nós vamos trazer ele aqui para 
depor, no dia da audiência do deputado... No 
dia 13 de novembro. Já fica a Secretaria da 
Mesa a intimar ele para estar presente aqui.  

Pode continuar, Milton.  
 
 O SR. MILTON JORGE - Outra coisa, 
presidente, eu citei também aqui a situação da 
saúde das pessoas da região de Degredo, do 
nosso conhecimento, até Campo Grande, que 
fica ali próximo a São Mateus.  

Eu tenho o pescador Edson Fontoura dos 
Santos, é esse senhor aqui de camisa vermelha. 
Ele tem trinta e oito anos e está com o sangue 
contaminado. O documento dele está aqui. A 
Fundação Renova fez o cadastro dele, já tem 
dois anos, em Degredo; ele se encontra em 
Linhares, sem direção, praticamente, para 
morar. Não tem remédio, não tem praticamente 
casa. A vida dele acabou. Fizemos uma vaquinha 
para tentar ajudar ele com medicamento, água 
e luz. Esse rapaz tem trinta e oito anos, com o 

problema do rejeito até para andar precisa do 
amigo Obestino ficar conduzindo ele, que mora 
em Barra Seca. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Eu vou sugerir aqui à comissão, 
deputado Euclério e deputado Marcos Garcia, 
que nós poderíamos ouvir essas pessoas ou criar 
aqui um número de pessoas para o Milton 
organizar lá, pelo menos umas dez pessoas que 
estão atingidas de forma mais como ela e ele, 
para a gente ouvir nessa audiência lá de 
Linhares, no dia 5. Aí, você já poderia colocar 
esses dois, ver mais umas sete ou oito pessoas 
que estão de forma mais prejudicada, para a 
gente tomar o depoimento deles e levar lá na 
Câmara para gente tomar o depoimento lá. 
Porque aí nós vamos tentar já ver se a gente 
consegue levar alguns advogados para poder, 
inclusive, fazer... A gente está tentando com a 
Ordem dos Advogados, com a Defensoria para 
tentar colocar para defender essas pessoas.  

Então, os documentos que você puder 
disponibilizar aí, nós vamos pedir ao pessoal da 
comissão para pegar, tirar cópia e te entregar o 
original, para a gente poder juntar aqui.  

Tem algum outro esclarecimento que 
você levantou desses dados aí? 

 
O SR. MILTON JORGE - O esclarecimento 

que a gente precisava da Assembleia, da CPI, é 
sobre o esclarecimento da situação da foz. Os 
pescadores aqui estão de acordo, acredito, eu 
nunca vi uma lama passar no Rio Doce e um 
pedaço da foz ser proibido. Foi o que a gente 
pede, ou proíbe tudo ou não proíbe nada. Nós 
temos a proibição com grandes profissionais da 
Ufes dizendo que Carapebus até a divisa da 
Bahia está contaminado, e o Rio Doce, hoje, a 
pesca não está proibida a pesca.  

Nós temos um pedaço de Degredo até 
Ipiranguinha, que o ICMBio, que são os 
profissionais, foram lá, assim, não ouviu os 
pescadores, na verdade, e foi proibida essa 
pesca na foz, em um pedaço. E o Rio Doce todo 
até Baixo Guandu, divisa de Minas Gerais, ele 
não está proibido, e tem muita gente ainda 
pescando e levando para outros estados, 
contaminando a vida dos pescadores de acordo 
conforme está a vida daquele senhor ali. Tem 
muita gente sendo contaminada em outro 
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estado. Então, nós gostaríamos de pedir à CPI e 
a esta Casa se pudesse também ouvir a ICMBio 
de que forma que houve essa proibição. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Eu, com a permissão dos 
deputados aqui presentes, até pedindo a 
opinião deles, eu gostaria de designar o 
procurador da nossa comissão aqui para que 
preparasse a conversa com o Milton dentro 
daqui dois, três minutos aí para a Procuradoria 
preparar uma medida judicial para a gente 
despachar, em nome da CPI, para poder tentar 
resolver esse problema na comarca de Linhares. 
Não é isso? Porque quem decidiu lá é o juiz de 
Linhares. 

 
O SR. MILTON JORGE - Sim. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, a Procuradoria procurar, 
porque nós queremos assinar isso na segunda-
feira e, na segunda-feira mesmo, nós vamos 
mandar o carro levar o procurador lá na 
comarca para poder despachar com o juiz, 
pedindo, levantando esse questionamento da 
liberação lá. 

Então, quando a gente terminar aqui - 
viu, Milton? -, você prestar informação para o 
nosso procurador para que ele faça uma medida 
para o juiz despachar lá, pela comissão. 

Deputado Euclério. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Concordo com V. Ex.ª. Voto favorável. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputado Marcos Garcia.  
 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Voto com 

o presidente, favorável. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Então, fica decidido.  

Tem mais alguma coisa que você queira 
acrescentar? 

 

O SR. MILTON JORGE - Não, só quero 
acrescentar, deputado, que a Fundação Renova, 
quando trouxerem elas aqui, que elas estão 
correndo direto, que elas tivessem mais respeito 
com as entidades que representam os 

trabalhadores, enquanto colônia, as associações 
e sindicatos rurais. Que elas tivessem mais 
respeito porque nós não estamos tendo 
respeito nas nossas entidades como 
representatividade dos trabalhadores. É só isso. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Nós estamos fazendo empenho 
para que isso aconteça, mas, hoje, por exemplo, 
nós fizemos ofício para o juiz, convidar o juiz se 
ele poderia vir aqui dar alguma explicação sobre 
a decisão dele, ele não deu nem resposta. O 
pessoal da Renova consegue liminar para não vir 
em CPI, que é um trem também inédito, e a 
Justiça capixaba está dando. A OAB mandou 
aqui, hoje, uma advogada para poder vir 
proteger a outra que não quer vir aqui depor. É 
tudo assim.  

Você está pensando que nós estamos 
brigando com lambari? Nós estamos brigando é 
com tubarão, rapaz! Esse povo, eles se juntam, 
os grandes, é para poder fazer coisa errada, não 
é para fazer coisa certa. Agora, nós temos que 
fazer essa caminhada, não podemos desistir. 
Eles não vêm aqui num dia, a gente chama de 
novo. Vamos chamando e vamos botando na 
internet, vamos botando em todo lugar para 
poder mostrar a eles... que eles pelo menos, 
dormir tranquilo, não estão dormindo. Nós 
estamos apertando. Já fizeram a reunião, 
marcaram outra reunião para semana que vem. 
Que nós só vamos largar isso aqui na hora que 
eles fizeram uma... Sentar com todo mundo. 
Sentar com todo mundo para tentar um acordo. 
Senão nós não vamos largar.  

Agradeço a você então. Peço a você que 
converse com o nosso procurador aqui, se puder 
até ser a conversa agora, para já ir adiantando. 
Porque se deixar para daqui a pouco demora 
demais. Vamos começar logo a conversa para 
ver quais são as informações. (Pausa) 

Pois é. Enquanto a doutora Nádia vai...  
Eu gostaria que você se explicasse aí no 

microfone o nome endereço para poder facilitar 
para a Taquigrafia. 

 

  A SR.ª NÁDIA LORENZONI - Boa tarde a 
todos! Meu nome é Nádia Lorenzoni. Eu sou 
procuradora-geral do município de Linhares. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Eu quero, inclusive, agradecer. 
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Porque tem muita gente aí que corre de prestar 
informação e eu quero cumprimentar o seu 
esforço de estar com um compromisso lá cedo e 
de vim. Mesmo eu tendo avisado ao prefeito 
que poderia marcar outra data você fez o 
esforço de vim. Então, como a gente tem muita 
gente que tem medo de vim eu quero te 
cumprimentar pela sua disponibilidade de estar 
presente aqui.  
 
 A SR.ª NÁDIA LORENZONI - Obrigada! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Da reunião passada, que a 
senhora participou, nós ficamos de ouvi-la 
novamente sobre algumas novidades com 
relação ao tratamento ruim que a Renova tem 
dado, inclusive à Prefeitura também de 
Linhares, dificultando que algumas coisas 
possam ser efetivadas. Inclusive, a Prefeitura de 
Linhares está sem receber uma parte de recurso 
que ela deve porque a Renova, por um golpe de 
esperteza, está querendo que a prefeitura 
receba um valorzinho mixaria, mas abra mão de 
outros direitos. Então, eu quero também te 
cumprimentar porque você, como procuradora, 
orientou o prefeito a não assinar, mesmo para 
não receber o dinheiro, mas para poder não 
estar fazendo aquilo que muitas pessoas estão 
fazendo que é abrindo mão de direito diante da 
Renova. 
 Então, eu gostaria que V. Ex.ª explicasse 
aí.  
 
  A SR.ª NÁDIA LORENZONI - Se me 
permite, só um esclarecimento em relação ao 
processo que o Milton, né? O processo é da 
Justiça Federal. Se o procurador da Casa quiser 
eu estou com o número do processo aqui. A 
decisão que impede a pesca é da Justiça 
Federal, não da Estadual, e eles se basearam em 
laudo técnico. Inclusive, eu trouxe aqui, que o 
Ministério Público Federal disponibilizou para o 
município, também um laudo técnico elaborado 
por um perito, chamado Lactec, onde eles 
verificam a presença de metais pesados no Rio 
Doce. E, por esse motivo é que o município de 
Linhares briga em manter o barramento.  

A gente sabe que aquela obstrução 
acaba gerando maiores complicações ao meio 
ambiente. Faz o represamento da água, 

alagamentos, proliferação de bactérias 
macrófitas naquela região em razão do 
represamento da água. Mas, hoje, se aquele 
barramento sair a fonte de captação de água 
fica a oitocentos metros. A fonte de captação de 
água para cento e setenta mil habitantes e fica a 
cento e setenta metros de onde está o 
barramento. Por certo a água do Rio Doce 
entrará no Rio Pequeno, avançará para a Lagoa 
Juparanã, que é a nossa fonte de água doce, não 
só do município de Linhares, mas de todo o 
estado, é o estrago que será feito. Nem milhões 
e milhões de reais serão possíveis para resgatar 
aquilo. 

Então, hoje, o município de Linhares 
briga com uma ação judicial que, infelizmente, o 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 
entendeu que a competência seria da Justiça 
Federal de Minas Gerais. Então, Linhares tem 
mais um custo de despachar, de ter audiência lá 
em BH. Foi uma decisão monocrática, mas o 
município recorreu e a gente tem chance ainda. 
Quem sabe foi um entendimento isolado, mas 
os outros desembargadores, né, entendam que 
a competência é aqui.  

O município de Linhares não está 
brigando pelo Rio Doce. O município de Linhares 
está brigando nessa ação pela proteção à fonte 
de captação de água do município e por isso o 
STJ disse que é no local, não é no geral, que é 
Minas Gerais. Mas, houve o entendimento que a 
Lagoa Juparanã e o Rio Pequeno fazem parte 
Bacia do Doce e joga tudo para Minas Gerais. Se 
a gente não tomar conta do nosso espaço Minas 
tem muito o que tomar conta, né? Não vai dar 
essa atenção.   

Em que pese a gente está sendo bem 
recebido pelo magistrado. O prefeito esteve em 
BH semana passada, mas fica muito mais fácil o 
acesso à Justiça para defender a nossa fonte de 
captação de água se a ação tramitar em 
Linhares. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Como é que está esse 
relacionamento da Renova com a Prefeitura? 
Como está mais ou menos... 
  
 A SR.ª NÁDIA LORENZONI - O 
relacionamento da Renova com a Prefeitura, 
eles são profissionais excelentes, que estão ali 
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para protelar. Essa é a nossa visão institucional. 
Não é a minha pessoal, não, porque nada se 
desenvolve. Sempre tem: Preciso de mais isso. 
Está faltando aquilo. Vai faltar um pedaço. 
Daqui a pouco dá um retorno. E não se 
desenvolve. A mesma informação que os 
pescadores trazem aqui o município de Linhares 
também traz. 
 Inclusive, a Fundação Renova apresentou 
uma prestação de contas que não se pode nem 
chamar aquilo de prestação de contas, porque 
não tem nenhum documento comprobatório 
das despesas que elas alegam ter tido. E se ela 
teve aquele monte de despesas, no município 
de Linhares, nunca vi um gasto tão mal gasto, 
porque não se tem resultado. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Eles disponibilizaram essa 
prestação de contas na Internet ou 
documentalmente? 
  
 A SR.ª NÁDIA LORENZONI - Não. 
Documental eu trouxe uma cópia para os 
senhores. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Se puder liberar para a comissão. 
  
 A SR.ª NÁDIA LORENZONI - Sim. E o 
laudo também da Lactec eu trouxe também 
para, se puder... 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Pedir ao pessoal da secretaria da 
comissão para poder recolher esses 
documentos, para juntar. 
  
 A SR.ª NÁDIA LORENZONI - O laudo foi 
do Ministério Público Federal, feito agora, em 
junho de 2019. É bem recente sobre a água do 
Rio Doce em toda sua extensão. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Isso aí é cópia, não é original, 
não? 
  
 A SR.ª NÁDIA LORENZONI - É cópia. 
Tudo cópia. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Então, tá bom. 

 Vou conceder a palavra ao deputado 
Marcos Garcia para dirigir uma pergunta à 
senhora e a senhora pode responder 
diretamente a ele. 
  

 A SR.ª NÁDIA LORENZONI - Ok. 
 

 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Boa 
tarde, Nádia.  
 
 A SR.ª NÁDIA LORENZONI - Boa tarde, 
Marcos. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - É uma 
satisfação ter a senhora aqui participando desta 
reunião. 
 É uma pergunta simples, tá? Teve um juiz 
de Linhares que determinou que a Fundação 
Renova entregasse aquela barragem. Como? 
Fizesse a comporta e a rampa de desova dos 
peixes.  
 Contrariando a decisão desse juiz de 
Linhares, um juiz de Minas Gerais concedeu à 
Fundação Renova o direito de tirar a barragem 
do município de Linhares. Um juiz que nunca 
esteve em nosso município, um juiz que nunca 
participou, sequer, de uma CPI aqui nesta Casa. 
Com que autoridade esse juiz determina que 
aquela barragem seja retirada dali? A senhora 
acabou de falar que a captação de água do 
município é oitocentos metros.  
 

 A SR.ª NÁDIA LORENZONI - Deputado, 
quem deu essa condição para ele foi o nosso 
Tribunal de Justiça do Espírito Santo.  
 

 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Assim, só 
uma pergunta. O município tem consciência da 
decisão desse juiz e o município está se 
manifestando? É isso a pergunta. 
  

 A SR.ª NÁDIA LORENZONI - Sim. Sim. 
Olha só, o juiz de BH está atuando no feito, 
porque foi remetido o processo para lá. O 
barramento hoje... O doutor Tiago, de Linhares, 
deu uma decisão para que fosse construído um 
barramento definitivo com comportas; assim a 
água poderia se manifestar, movimentar 
normalmente. Só que, como a remessa dos 
autos foi para BH, o juiz de lá anulou tudo o que 
o juiz daqui fez e deu nova decisão. 
 A nova decisão é que a Fundação 
Renova/Samarco, que é a grande ré nesse 
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processo é a Samarco. A Fundação Renova só 
está ali no meio para dizer que vai cumprir 
alguma coisa, mas quem é a ré é a Samarco. 
 Eles vão construir uma ensecadeira 
primeiro. Essa ensecadeira vai se prestar para 
evitar o contato entre as águas, e depois, só 
depois, quando o perito certificar que não 
haverá contaminação da água do município com 
o Rio Doce, não haverá comunicação entre as 
águas, é que poderá ser retirado aquele 
barramento, porque técnicos alegam que há 
possibilidade de liquefação no sentido de 
rompimento daquela barragem. A gente não é 
técnico, tenho que seguir a orientação técnica.  
 Mas que o estágio da barragem, hoje, 
não está diferente da de tempos atrás. Só que a 
liquefação que os técnicos falam não tem um 
momento para acontecer. Basta um gatilho e 
não se sabe quando esse gatilho virá e que até a 
passagem de um caminhão pesado pela ponte 
pode deflagrar esse gatilho.  
 A gente não tem como contestar isso. 
Então a decisão do juiz de BH foi isso: construa 
uma ensecadeira, depois retire o barramento. 
Isso de forma provisória, até que a gente chegue 
a uma decisão definitiva do que fará naquele 
local. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Ok, 
doutora. Obrigado. 
 
 A SR.ª NÁDIA LORENZONI - E só para 
acrescentar: a Samarco apresentou no processo 
que, apenas - olha que absurdo, gente! - em 
2021 ela vai ter condição de, com segurança, 
informar à população quais os efeitos que a 
eventual contaminação da água pode causar à 
saúde humana. E até lá? (Pausa)  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - O problema é que a  Justiça 
aceita um negócio desses.  

O caso da Renova e da Samarco, é 
prender esse pessoal. (Palmas) Porque eles 
tratam das coisas como se estivessem 
tratando... Nem com um animal poderiam 
tratar! Eles não dão a menor importância.  

 
A SR.ª NÁDIA LORENZONI - A menor. É 
um descaso! Eu chamo de 

descaso. 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Então, a gente tem que fazer 
esse processo de perturbação com eles, 
exatamente para tentar ver se consegue 
resolver.  

Eu, essa semana, fui até homenageado, 
aí, pelo jornal aqui do Espírito Santo, dizendo 
que o meu discurso aqui, na Assembleia, está 
impedindo as empresas de virem para o Espírito 
Santo, porque eu estou tratando mal as 
empresas. Então, é pressão de tudo quanto é 
lado! Porque, vê se tem a ver uma coisa com a 
outra! Até porque ninguém aqui, do Espírito 
Santo, quer empresa irresponsável, não. Eu 
ainda fico pensando: como é que tem jornal no 
Espírito Santo que defende essas empresas? 
Que não têm dó da população, que não tem 
respeito pela população! E que só quer ganhar 
dinheiro no estado. Eles só pensam nisso. Eles 
não pensam em negócio de meio ambiente, não 
pensam em gente, não pensam em nada.  

Deputado Xambinho, tem alguma 
pergunta a fazer à doutora procuradora? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Doutora, eu gostaria de saber como está a 
situação da barragem que o juiz mandou 
construir. Queria saber como é que está essa 
situação, lá. 

 
A SR.ª NÁDIA LORENZONI - A 

ensecadeira, eles estão fazendo, eles estão 
construindo, porque a decisão, o magistrado diz: 
Primeiro, construam a ensecadeira. Em hipótese 
alguma a barragem sai sem a ensecadeira estar 
pronta. E, aí, está na fase de... Eles deram 
entrada no município, porque tem um projeto, 
né? E onde vão fazer perfurações, para fazer 
infiltração de concreto no solo, para preparar o 
solo para receber essa ensecadeira.  

Está na fase inicial, porque a decisão saiu 
foi bem recente. E eles têm até o início... Onze 
de novembro, para terminar a ensecadeira para, 
só então, poder começar o 
descomissionamento, né, que é a retirada 
daquela barragem. E o município está 
acompanhando de perto, porque é uma questão 
fundamental para o município, né? Direito à 
vida, mesmo! Né?  

Fora a nossa preocupação de que, o Rio 
Doce enchendo, ele também não só contamina 
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o rio, mas também os animais vão beber essa 
água do Rio Doce. E tem gente usando para a 
irrigação. Então, uma coisa é a água que vai ser 
tratada. Pior ainda essa água diretamente 
consumida pelos animais, pelos peixes, pela 
agricultura! Essa é uma preocupação muito 
grande.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Muito obrigado. 
Com a palavra, o presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Teria mais alguma explicação, ou  
algum documento que pudesse nos ajudar?  

 
A SR.ª NÁDIA LORENZONI - Eu trouxe, 

aqui, só o nome dos advogados que atuam 
diretamente, do município, que... Na sessão 
anterior, falei que aquelas pessoas que o senhor 
citou eram advogados de Linhares, mas não 
atuavam perante o município. Então, eu 
também trouxe uma ata da nossa audiência, lá 
em BH, onde estão listados todos os nomes dos 
advogados que atuam junto ao município e o 
responsável, que é o interlocutor da Samarco 
com o município de Linhares, que é o senhor 
Gilson. Ele é que... Vamos... Não sei se é o...  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - O 

intermediário. 
 
A SR.ª NÁDIA LORENZONI - É o 

intermediário. Aqui está: relações institucionais. 
É ele que faz todas as interlocuções com o 
município e com a comissão. O município de 
Linhares tem uma comissão interdisciplinar, 
onde várias secretarias têm seus membros, e 
são eles que fazem esse primeiro contato com a 
Renova. Aí eu vou deixar o nome do senhor... 
Do seu Gilson aqui, também.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  À Secretaria da Mesa, para fazer 
o recolhimento e lembrar que vai incluir esses 
nomes no depoimento do dia treze.  

 
A SR.ª NÁDIA LORENZONI -  E pedir a 

colaboração de vocês, o poder do Legislativo 
para quando o nosso processo for em pauta no 

TJ, a gente fazer um movimento e convencer os 
nossos desembargadores que eu não estou 
brigando pela bacia do Doce, eu estou brigando 
pela água de Linhares. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Esse processo está em 
tramitação aqui? 
 

A SR.ª NÁDIA LORENZONI -  Está em 
tramitação aqui. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - É um recurso, né? 
 

A SR.ª NÁDIA LORENZONI -  Tem um 
recurso, é um recurso. Enquanto isso o outro 
está tocando lá, porque não teve efeito 
suspensivo, mas está tramitando aqui. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Depois, se você puder passar o 
espelho desse recurso. 
 

A SR.ª NÁDIA LORENZONI -   Passo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Para eu fazer uma corrente. A 
gente faz o acompanhamento individual lá. 
 

A SR.ª NÁDIA LORENZONI -  Ok. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Pode usar a palavra. 
 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Eu 
gostaria, neste momento, de pedir a todos 
vocês, a todas as pessoas que estão nos 
assistindo aqui pela TV Assembleia, que 
compartilhem esse vídeo, que esse vídeo 
chegue em nível de Brasil e do outro lado do 
mundo, para que as empresas que investem em 
ações, pessoas jurídicas, pessoas físicas, pensem 
dez vezes em comprar ações de empresas 
criminosas, a Vale, a Samarco. Pessoas que não 
respeitam vidas. Pensem dez vezes em comprar 
ações de empresas que matam pessoas e de 
empresas que não respeitam o meio ambiente. 
Que isso seja compartilhado para que eles 
possam sentir no bolso o castigo de não 
respeitar as pessoas. (Palmas) 
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O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Vou agradecer à doutora Nádia, 
com todo respeito e consideração, pelo que ela 
nos ajudou nesta comissão. Vou pedir que a 
senhora tenha paciência porque vai precisar em 
outras vezes, inclusive nessa reunião lá de 
Linhares, porque é muito importante o 
município estar nos ajudando. 

Essa briga, é lógico que na reunião lá o 
prefeito deve estar na abertura da comissão, 
porque a gente vai precisar de algumas 
informações de vocês para a gente atuar mais 
ou menos juntos, porque eu tenho 
acompanhado e tenho tido essas informações 
de que eles não estão... A Renova não está 
respeitando nem os municípios.  

Colatina, por exemplo, está numa 
situação também... Se bem que o prefeito de lá 
se envolve mais com negócio de canteiro, 
plantar flores, mas de qualquer maneira eles 
não estão também dando atenção ao município 
de Colatina.  

Então agradecer pela presença aqui. E 
nós vamos ouvir, para a gente cumprir o 
cronograma aqui, vamos ouvir por cinco 
minutos o Peterson e depois vamos ouvir 
também por cinco minutos, a Maria da Glória de 
Araújo Santos. 

Eu queria só pedir a vocês um pouco de 
paciência, que a gente reconhece o sacrifício 
que vocês têm de vir aqui e que a gente gostaria 
de ouvir todo mundo, mas aqui a gente tem 
horários meio apertados e é exatamente em 
homenagem às duas vindas de vocês aqui que 
nós estamos indo lá, para ficar mais fácil. E lá 
todos vocês, se quiserem falar, podem se 
inscrever que a gente vai ter paciência, vai ouvir 
todo mundo, vai dar direito a todo mundo de se 
manifestar. 

Infelizmente aqui a gente não pode fazer 
isso por causa dos horários, mas lá, nós vamos 
fazer uma reunião só para vocês, porque aí 
vocês vão ter condições de falar. Se depois 
lembrar de alguma coisa, pode voltar de novo 
que a gente vai para lá sem pressa. (Palmas) 

Ainda mais que agora lá em Linhares tem 
uma casa maravilhosa, a tal da Let’s, que vamos 
poder até visitar, porque hoje é um ponto que 
está elevando o astral de Linhares com as 
atividades. Porque toda atividade empresarial e 
comercial no município é bom para divulgar. 

Uma cidade como Linhares, que é uma 
das mais importantes do Brasil e que tem um 
crescimento gigantesco, não pode ficar sem 
essa vida social também, porque tem que ter 
bom hospital, tem que ter bom serviço de táxi, 
bom serviço de restaurante, tem que ter casas, 
cerimoniais, tem que ter tudo isso porque isso é 
que atrai investimento. 

Então, ultimamente está bombando aí 
nas redes sociais essa casa lá de Linhares que 
está mostrando que Linhares tem vida noturna, 
tem vida própria. E vamos aproveitar a 
oportunidade, ninguém é de ferro, depois da 
reunião passar lá e fazer uma visitinha para 
também poder passar a divulgar mais ainda. 

Então vamos ouvir o Peterson. Cinco 
minutinhos está bom para você? (Pausa) 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Peterson, 

pode usar aqui. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  É só você falar o seu nome e 
endereço para poder registrar aqui. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Se tem 

algum documento, pode trazer aqui. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  E se você quiser ficar sentado 
ali, vou te dar aquele microfone para ficar mais 
fácil, porque para atirar nos outros é que a 
gente fica em pé, agora para falar, sentado é 
melhor.  

 
O SR. PETERSON DA SILVA PONTES - 

Uma boa tarde a todos! 
Sou o Peterson, morador da comunidade 

Povoação, mais precisamente no município de 
Linhares. 

Em nome da comunidade de Povoação e 
dos demais atingidos que estão aqui hoje nesta 
Assembleia, eu quero parabenizar a ação dos 
deputados, onde se promoveram em fazer esta 
CPI para investigar os atos da Fundação Renova. 

Nós solicitamos o apoio desta comissão 
estadual parlamentar de investigação, esta CPI, 
e parabenizar por esse trabalho formalizado 
para cobrar a transparência e a maior agilidade 
na execução dos programas emergenciais dos 
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impactos causados na bacia hidrográfica do Rio 
Doce.  

Portanto, nós solicitamos o apoio para 
que esta comissão parlamentar interceda junto 
na solicitação do atendimento de imediato, de 
extrema urgência para que a Fundação Renova 
cumpra os acordos judiciais assinados 
referentes aos quarenta e dois programas de 
reparação e compensação dos danos ambientais 
firmados no TTAC e no TTAC Gov, especialmente 
para as comunidades impactadas diretamente 
por esse desastre ambiental causado na bacia 
hidrográfica do Rio Doce contaminando a foz do 
Rio Doce e o mar, aonde muitos moradores 
ainda sofrem com descaso nas ações 
reparatórias pelos danos causados devido à falta 
de responsabilidade e comprometimento na 
execução dos programas de reparação e 
compensação dos danos ambientais causados 
diante dos impactos ocorridos na bacia 
hidrográfica do Rio Doce. 

Solicitamos, também, o cumprimento e o 
atendimento aos benefícios sociais dos 
programas firmados, conforme as cláusulas de 
reparação e compensação dos danos do acordo 
judicial assinado, o TTAC, TTAC Gov - acordos 
firmados perante os órgãos públicos dos 
poderes das esferas federais estaduais e 
municipais do estado do Espírito Santo e Minas 
Gerais e empresas privadas como a Vale, BHP 
Billiton, Samarco e Fundação Renova - empresas 
responsáveis judicialmente pelo rompimento da 
barragem de rejeitos de minério na Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce. 

Após se passar os seus mais de três anos 
de desastre ambiental, as nossas comunidades 
ainda já sofrem com o descaso e a falta de 
reconhecimentos éticos e morais perante os 
impactos causados nas nossas comunidades, 
diante dos trabalhos irrelevantes da Fundação 
Renova, onde gasta milhões de reais com gastos 
exorbitantes com consultorias de diagnósticos e 
análises de água e diagnóstico de turismo, que 
não trazem benefício nenhum às comunidades 
impactadas. 

Portanto, ainda pela falta maior de 
agilidade na execução dos programas de 
reparação e compensação dos danos 
ambientais, os quais foram acordados 
judicialmente perante a Justiça, onde já foram 
solicitados através de inúmeras manifestações, 

de reivindicações de apoio diante dos impactos 
ocorridos pelo desastre ambiental na bacia 
hidrográfica do Rio Doce, contaminando nossas 
terras de produções agrícolas, contaminando os 
nossos rios, nossas lagoas e nossas praias, 
impactando diretamente no desenvolvimento 
socioeconômico e turístico de nossas 
comunidades e, principalmente, das 
comunidades localizadas na foz do Rio Doce, 
como Regência, Pontal do Ipiranga, Povoação, 
regiões do Patrimônio da Lagoa, Areal, Degredo, 
Zacarias até Barra Seca, divisa de São Mateus. 
  Portanto, nós, lideranças comunitárias, 
representantes das comunidades interligadas na 
bacia da foz do Rio Doce, representados aqui 
pelas comissões de atingidos e organizações 
sociais comunitárias, reivindicamos as devidas 
manifestações de apoio desta comissão especial 
estadual na solicitação de execução de extrema 
urgência no cumprimento das ações da 
Fundação Renova perante as comunidades, 
referentes aos benefícios sociais e programas de 
reparação de danos a serem concedidos a todos 
os moradores impactados, a todos os atingidos 
das comunidades do município de Linhares e 
dos municípios que estão sendo agora 
reconhecidos como impactados e as 
comunidades situadas na bacia hidrográfica do 
Rio Doce, comunidades impactadas diretamente 
pela lama de rejeito de minério de ferro, a qual 
causou um dos maiores impactos sociais do 
país, onde causou grandes transtornos morais e 
psicológicos  às comunidades impactadas. 

É isso aí o que nós vemos hoje diante dos 
senhores, senhores deputados, a falta de 
responsabilidade e comprometimento da 
Fundação Renova, onde ela vem gastando 

milhões de reais com diagnósticos, com 
análises que não levam a lugar nenhum, não 
dão uma satisfação para a comunidade diante 
de tantas essas análises que estão sendo 
feitas perante análise de água e a comunidade 
impactada fica sofrendo, fica passando 
necessidade, transtornos morais e 
psicológicos. 
 Que fosse cumprido, também, a cláusula 
54 e 106 do TTAC referente à saúde nas 
comunidades, porque eles não estão visando 
isso, só estão visando dinheiro com gastos com 
consultorias e diagnósticos e eventos 
comunitários, onde estão gastando milhões de 
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reais e as comunidades ficam sofrendo, ficam à 
mercê na mão da Fundação Renova.  

Que eles façam um trabalho de 
desenvolvimento na área da saúde onde eles 
possam implantar um monitoramento de 
qualidade de água das comunidades impactadas 
e com a realização de exames periódicos em 
todos os moradores, inclusive os animais, seja 
ele gato, cachorro, galinha; os animais das 
comunidades onde foram impactados. Não é só 
nas pessoas não, também nos animais, aqueles, 
inclusive, que são para o consumo humano. 

Implantar um plano de assistência 
médica específica para atendimento aos 
moradores, como médico pediátrico, clínico 
geral, dermatologista, ginecologista, psicólogos, 
dentistas e dentre outras prioridades, na área 
da saúde básica local de cada comunidade e que 
eles possam atender, também, à Deliberação 
167 e 263, que fala dos produtores rurais: que 
eles possam estar pagando e reconhecendo os 
produtores rurais das comunidades impactadas, 
onde eles estão negando esse reconhecimento 
aos produtores rurais.  

Então, tem centenas de produtores 
rurais que estão aí vendendo as suas terras, 
estão fazendo empréstimo, estão devendo o 
banco confiando nessas indenizações que eles 
têm por direito, e não estão sendo atendidos e 
muito menos reconhecidos pela Fundação 
Renova. 

E os pescadores, que estão aí na luta, nós 
temos aqui o Milton Jorge, temos a Glória, que 
são pescadores representantes das colônias do 
município de Linhares e de São Mateus e estão 
aí nessa luta, junto com os demais atingidos e as 
pessoas que estão aqui atrás da gente, estão aí 
lutando pelo benefício das comunidades 
impactadas. 

Existe a Deliberação 11.959, de 27 de 
junho de 2009, a Portaria do Governo Federal 
da Agricultura e Pesca n.º 1.275, de 2017, e as 
deliberações dos CIF 09, 35, 58, 182, 229 e, a 
mais nova, 236, em reconhecimento dos 
pescadores, aqueles que têm carteira 
profissional, aqueles protocolados pela pesca e 
aqueles que não têm registro de pesca. 

Então, a Fundação Renova brinca com as 
pessoas. Ela não atende às pessoas conforme 
têm que ser atendidas. As pessoas que não têm 
direito a colocar um advogado particular, elas 

não conseguem ter a sua indenização tocada à 
frente. E já as pessoas que têm direito a colocar 
um advogado particular para conduzir o seu 
processo dentro da Fundação Renova, essas 
pessoas conseguem receber esse benefício. 
Então, alguma coisa de errado está acontecendo 
e isso tem que ser também investigado por essa 
CPI, essa questão das indenizações onde estão 
favorecendo uns e os outros não. 

Também, os projetos sociais que estão 
acordados dentro dos quarenta e dois 
programas, que eles têm que ter uma revisão, 
uma elaboração e execução dos projetos sociais, 
inclusive o de incentivo ao comércio local das 
comunidades que foram impactadas, onde está 
na cláusula 31 e 38 do TTAC 113, 132 a 133, 
onde o comércio local teria que já estar sendo 
amparado pelas compensações e reparações da 
Fundação Renova diante das comunidades 
impactadas. 

Em nome de todos os atingidos, em 
nome dos presidentes das colônias que aqui se 
fazem presente, em nome dos meus amigos e 
moradores da comunidade de Povoação que se 
fazem aqui presentes, as lideranças 
comunitárias de todos os municípios, 
principalmente do município de Linhares, que se 
fazem aqui presente, nós cobramos a ação de 
vocês mais rígida em cima da Fundação Renova. 
Porque dinheiro para gastar, eles têm, mas com 
o atingido, nem um centavo.  

Obrigado a todos! (Palmas)  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Mais rígidos do que nós aqui, 
não tem jeito não! Só se a gente baixar a 
borduna, porque ameaçando nós estamos. 
Direto.  
 

 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Peterson, 
eu quero parabenizá-lo pela sua luta. Eu tenho 
recebido o Peterson aqui no meu gabinete com 
muita frequência. Tenho obtido muitas 
informações da atual situação. Inclusive, ele 
trouxe até um relatório para mim, 
recentemente, que já está em poder do nosso 
presidente. Então, parabenizo o Peterson pela 
atitude dele. Ok? (Palmas)  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Você vai juntar algum 
documento aí, esse que você leu? Não?  
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 O SR. PETERSON DA SILVA PONTES - 
Esse documento, deputado, ele tem uma cópia 
com o Marcos. Inclusive, eu queria deixar aqui 
um registro. Esse trabalho desta CPI, a Fundação 
Renova veio até a comunidade hoje num meio 
de desarticular os moradores a não virem 
participar desta assembleia. Marcaram uma 
reunião com os pescadores para tratar de 
assuntos relacionados ao pescador de fato. E 
também outras lideranças foram contatadas 
para estarem conversando com eles a respeito 
de outros projetos relacionados ao comércio e a 
outros projetos na comunidade.  

Exatamente hoje, no dia 9, da 
assembleia, num meio de desarticular as 
pessoas a não virem participar desta sessão. 
Mas, com fé em Deus, tudo deu certo, nós 
estamos aqui presentes, outro grupo ficou na 
nossa comunidade também lá debatendo, e eles 
não conseguiram atingir o objetivo deles, que 
era desarticular a comunidade. 
 E hoje nós estamos aqui trazendo essas 
informações para vocês, para que vocês possam 
também estar trabalhando sobre essas ações. A 
gente já está percebendo esse trabalho de vocês 
perante as comunidades impactadas e é o que 
nós temos a agradecer, pela força, apoio e a 
compreensão de vocês perante a Fundação 
Renova. (Palmas)  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Eu vou te dar uma dica. Você 
pega depois o telefone do Miguel, 
principalmente a liderança aí. Quando esse 
pessoal da Renova marcar essas reuniões lá, 
vocês liguem para cá que nós vamos baixar lá 
com a CPI e vamos pegar eles de surpresa lá 
dentro lá. (Palmas)  
 
 O SR. PETERSON DA SILVA PONTES - 
Com certeza. Vamos mantê-los informados 
disso. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Nós estamos agora vigiando eles, 
onde eles forem. Porque eles estão pensando 
que a gente chama aqui, eles vão lá e o Tribunal 
fala para eles não virem! Nós vamos fazer agora 
é a comissão itinerante: onde eles estiverem, 
nós vamos chegar e vamos abafar eles. Eles têm 
que depor. Ou depõem ou entram na borracha. 

Entendeu? Então, quando eles forem para lá, 
vocês falem. Pode usar o telefone do Miguel ali, 
ligar e falar: olha, eles estão em tal lugar, tal dia 
e tal hora, que a gente guarda no segredo e 
vamos aparecer lá. Aí, no campo, assim, fica 
melhor, porque não tem TV para registrar nada 
e a gente pode fazer igual ao que aquele pessoal 
faz lá na Amazônia, usar o facão. (Palmas)  
 
 O SR. PETERSON DA SILVA PONTES - 
Obrigado!  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Vou designar o pessoal da 
Procuradoria para poder juntar esse documento 
que foi lido pelo Peterson aqui e ver com ele 
aqui, porque eu acho que ele tem caminho para 
a gente pedir e  acho que já está na hora de 
fazer isso. Propor uma ação para bloquear o 
dinheiro da Renova. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Aqui 
também tem um abaixo assinado da 
comunidade Patrimônio da Lagoa, que vou 
juntar aos documentos aqui que eu recebi em 
mãos. Então, vou encaminhar ao presidente da 
CPI.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Viu, Miguel! Pegar esses dois 
documentos aqui e entregar para a Procuradoria 
para fazer um estudo aí e conversar com o 
Peterson ali e com o Milton, para ver se a gente 
tem condições. Estão aqui os documentos.  
 
 O SR. MILTON JORGE - Deputado, queria 
que juntasse a esse documento também. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Junta aí. 
 
 O SR. MILTON JORGE - São dezessete 
pescadores que ainda não receberam nada da 
Fundação Renova, documentado com RGP.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Para a gente ver se estuda uma 
ação aqui, estadual, para tentar bloquear o 
dinheiro referente a esses prejuízos. Porque aí a 
gente vai armar uma guerra com eles, uma 
guerra jurídica no sentido... Porque a Justiça 
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Federal bloqueou, não sei se vocês se lembram, 
vinte bilhões. Eles foram lá com jeitinho, 
criaram essa Fundação, falaram que não 
precisava ser os vinte, podia botar três, dois e 
meio. Com isso, foram liberados dezessete 
bilhões e meio para a Vale, para ela movimentar 
e eles estão jogando com estes dois e meio, que 
já está em três e pouco, eles não indenizam 
ninguém para ganhar tempo, para não ter que 
pagar a mais, porque a indenização não dá só 
dois bi e meio. Por isso que eles criam essa 
dificuldade, porque na hora que começar a 
pagar, tem que desencaixar mais. E eles querem 
levar o máximo de tempo que puder, para a 
Vale só conseguir pagar isso daqui a dez, quinze, 
vinte, trinta anos, ou quando ninguém mais 
estiver vivo. Eles querem transformar isso no 
chamado precatório, que é aquele negócio que 
quem recebe é o tataraneto do sujeito.  

Então, agora nós vamos ouvir, 
cumprindo a agenda nossa aqui, vamos dar 
quatro minutos para a Maria da Glória, porque 
ela falou que precisa só de um, mas nós vamos 
dar quatro minutos para ela. 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Presidente, antes de você passar a palavra para 
a Maria da Glória, gostaria de fazer uma 
solicitação. 
 Existe uma força-tarefa, que é chamada 
Rio Doce Mar. São estudantes e biólogos que 
estão fazendo um estudo das consequências do 
desastre que aconteceu. E acho que seria 
interessante a gente convocar um dos 
representantes desta força-tarefa para eles 
explicarem para a gente o que eles já têm de 
estudo, as consequências desse crime ambiental 
que aconteceu. Então, assim, faço esta 
solicitação para que a gente possa receber 
também um representante dessa força-tarefa, 
para eles poderem estar aqui apresentando 
para gente o que eles têm aí de estudo do 
impacto que aconteceu em todo o Rio Doce e 
também no mar, na região do nosso litoral. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Se o deputado Marcos Garcia 
concordar, a gente pode trazer eles aqui no dia 
30, nessa reunião do dia 30. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - 

Concordo, sim, presidente!  

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Então, passa o nome para o 
Miguel para ele poder incluir nessa relação do 
dia 30. 

Maria da Glória, quatro minutos. 
 
A SR.ª MARIA DA GLÓRIA DE ARAÚJO 

SANTOS - Boa tarde. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Boa tarde. 
 
A SR.ª MARIA DA GLÓRIA DE ARAÚJO 

SANTOS - É, realmente, eu acho que vou gastar 
os quatro minutos, tá? 

Sinto-me contemplada na fala do 
Peterson, que é um recado que ele deixou 
referente a todos os nossos problemas, diante 
de todos os atingidos do Norte, principalmente, 
não é?  

Linhares e São Mateus têm andado 
sempre junto. Porque o que está acontecendo 
em Linhares não é diferente do que acontece 
em São Mateus. Infelizmente, lá em São 
Mateus, nós não havíamos sido reconhecidos. E 
através da deliberação n.º 058, nós começamos 
a ser reconhecidos. Porém, eles, eu acho, que 
devem ter pensado assim: Vamos dar um cala a 
boca para eles. Porque, até agora, não 
concluíram o pagamento dos pescadores do mar 
e os do rio não começaram ainda. Rio, 
artesanato, comércio, está tudo ainda lá no 
marzinho do esquecimento, na caixa deles. 

Então, nós precisamos que haja um 
apoio. Eu já vi que o senhor está inserido 
totalmente nessa situação para nos ajudar. E, 
diante disso, eu gostaria que nós fôssemos 
ouvidos também, contemplados também, 
porque, senhor, eu vou dizer uma coisa com 
toda honestidade: nós não gostaríamos de estar 
aqui, nós gostaríamos de estar lá na nossa 
região trabalhando. Porque esse dinheiro é 
pequeno, acaba rápido, e a nossa profissão vai 
ser interrompida por causa dessa assassina. E se 
o senhor perguntar a qualquer um deles aqui, 
eles vão dizer:  Eu gostaria de estar 
trabalhando, porque o meu vem todo o mês! 
Uma indenização de cento e cinquenta, 
duzentos mil, num estalar de dedos acaba. O 
meu já acabou. Graças a Deus eu fui 
contemplada, eu recebi, mas isso não significa 
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que a minha luta parou. Eu tenho que lutar por 
todos estes que estão aqui, tá? E eu preciso da 
ajuda de vocês. Todos nós, independente de 
quem esteja aqui, se é de Linhares ou se é de 
São Mateus, estamos no mesmo barco, as 
mesmas necessidades. 

Gostaria de também pedir uma ajuda 
para os senhores sobre a liminar que já saiu, 
para não se pagar o lucro cessante de 2019. Isso 
é um absurdo! A maioria aqui não recebeu. Se o 
senhor perguntar aqui, acho que só eu que vou 
dizer e a Eliane, porque o resto, quase ninguém 
recebeu. 

Então, é uma injustiça. Antes mesmo de 
eles receberem, já estão dando uma liminar 
para não se pagar o lucro cessante.  

Quando o Milton falou das doenças, 
inclusive do menino de vinte e oito anos, é 
lamentável isso. Eu tenho um neto com essa 
idade. Isso dói na gente! Se nos colocarmos na 
posição desse jovem... Gente, a gente nem 
dorme.  

Mas isso também ocorre lá em São 
Mateus com várias doenças, várias! Inclusive, 
tenho aqui, a Lúcia. Por favor, Lúcia, fica em pé! 
A Lúcia é pescadora e artesã, está com câncer, 
depois do acidente, não está podendo mais 
pescar, não está podendo mais fazer nada 
porque ela está com câncer! Uma mulher nova, 
bonita por causa... Ah, e cega de um olho ainda. 
Mas sabe onde ela contraiu isso? No rio, 
pescando nas águas, nas lamas, na podridão que 
lá ocorreu, também! 

Então, essa é minha fala, e peço muito, 
muito, que vocês vejam com carinho. Sei que 
vocês estão inseridos nisso, estão nos 
abraçando, e que continuem para que outros 
não venham aqui nos tirar, tirar o foco.  

Quando o senhor disse que vai fazer uma 
CPI lá... Maravilha! Fiquei feliz! 

Muito obrigada. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Algumas pessoas, inclusive, 
pediram aqui para falar, mas já expliquei: nós 
estamos com problema de horário. Por isso que 
a gente vai fazer a reunião lá, porque lá não vai 
ter horário. Lá nós vamos... Acabei de assinar 
um ofício para a Câmara, para liberar às duas 
horas, e vai até a hora que tiver quem queira 
falar; vai até duas horas da manhã, a hora que 
terminar. 

Porque lá em Linhares - nós queremos 
tirar uma posição com vocês - vamos fazer um 
abaixo-assinado para o Tribunal de Justiça e 
vamos fazer uma comissão... (Palmas). Vamos 
criar uma comissão, para essa comissão vir aqui 
numa audiência, que vamos marcar para essa 
comissão com o Tribunal de Justiça. Porque a 
gente precisa de recorrer, também, na Justiça, 
porque é onde dá o respaldo.  

Então, lá nessa reunião a gente vai fazer 
tudo isso: a gente vai ouvir todo mundo; vamos 
levar lá os advogados, inclusive vão com a gente 
da comissão para poder fazer as anotações para 
fazer as ações, essas que estamos mandando 
estudar aqui para a gente poder ir fazendo... Eu 
falei para o Peterson, ali, que a gente pode, 
nesse documento que ele apresentou, analisar. 
De lá, vamos tirar uma comissão para vir aqui no 
Tribunal de Justiça, depois.  

Essas medidas, que a gente está 
tentando aqui encaminhar, são para não deixar 
a coisa só em conversa, temos que ir apertando, 
cada vez mais. E vocês fiquem atentos, onde 
estiver reunido... Tem reunião da Renova, você 
liga para cá, para aquele gordinho ali, que 
vamos escondidos baixar lá e pegar eles de 
surpresa, lá. Entendeu? 

 
A SR.ª MARIA DA GLÓRIA DE ARAÚJO 

SANTOS - Deputado, trouxe um documento, 
como todos os presentes que aqui estão, lá de 
São Mateus. Mas como o senhor disse que vai 
ter uma reunião lá em Linhares, uma CPI e 
reunião, acho até mais viável a gente fazer um 
documento mais completo e levar lá na CPI, 
certo? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Com certeza! Já até, me parece 
que a Câmara de Linhares já reservou a data. 

 
A SR.ª MARIA DA GLÓRIA DE ARAÚJO 

SANTOS - E qual é? 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Dia 05, às 14h! 
 
A SR.ª MARIA DA GLÓRIA DE ARAÚJO 

SANTOS - Ah! No dia do acontecimento! 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - No dia do acontecimento! 
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A SR.ª MARIA DA GLÓRIA DE ARAÚJO 
SANTOS - Está bom, então! Então levo esse 
documento lá, que é melhor. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Quem quiser levar lá um bolinho 
fúnebre, um bolinho preto... 

 
A SR.ª MARIA DA GLÓRIA DE ARAÚJO 

SANTOS - A gente leva! 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - ... com o nome Samarco,Vale... 
 
A SR.ª MARIA DA GLÓRIA DE ARAÚJO 

SANTOS - Tem uma aqui, artesã, que sabe fazer 
um bolo, aquele que pode até jogar lá! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Faz um bolo de defunto lá, com o 
nome de Vale, Samarco, Renova... 

 
A SR.ª MARIA DA GLÓRIA DE ARAÚJO 

SANTOS - Beleza. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Para a gente acender a velinha 
lá, no dia, lá, porque são quatro anos de agonia. 

 
A SR.ª MARIA DA GLÓRIA DE ARAÚJO 

SANTOS -Muito obrigada. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, peço desculpa a vocês... 
 
A SR.ª MARIA DA GLÓRIA DE ARAÚJO 

SANTOS - Talvez acorde os vereadores de São 
Mateus, de Linhares, prefeitos e tudo mais. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Vamos convocar os vereadores 
da região toda. Todas as câmaras serão 
convidadas. (Palmas) 

 
A SR.ª MARIA DA GLÓRIA DE ARAÚJO 

SANTOS - Amigo, muito obrigada por esse 
presente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Mas vou dar um conselho, 
porque depois que a gente passa dos trinta e 

cinco anos, igual eu, a gente começa a dar 
conselho: não vão criticar ninguém; nem 
câmara... Agora é hora de juntar! Porque se 
começarmos a criticar um ao outro, é tudo o 
que essas empresas grandes querem. Eles 
querem que todo mundo brigue. Então, vamos 
juntar, vamos chamar vereador... Quem quiser 
ir, vai; quem quiser, não vai. A vida é assim. Não 
é por causa de um que afrouxa que a gente para 
a caminhada. Caminhada é feita com os fortes. 
Os fracos ficam lá; um serve água, o outro 
esconde... A vida é assim mesmo. Vamos formar 
correntes. Vamos convidar todas as câmaras em 
voltar, convidar autoridades, e estamos 
tentando levar a sessão da Assembleia para lá. 
Porque se levar a sessão da Assembleia para lá, 
eu acho, não sei não, mas deve ser a primeira 
vez que vai acontecer uma sessão da 
Assembleia fora daqui. Então, isso vai ser 
também para a gente... A gente está 
demonstrando. (Palmas) 

O presidente está estudando, porque a 
gente ainda não tem um estudo pronto, se é 
possível fazer isso porque... Sabe como é lei, 
não é? Leis, no Brasil, amarram tudo. Então, a 
gente não sabe se a Assembleia pode fazer essa 
sessão lá. Se puder, a gente está trabalhando 
para ver se faz.  

Mas, de qualquer maneira, já está 
garantida a reunião da CPI, que é dia 05. Às 14h, 
estamos lá na Câmara. E vou chegar antes 
porque vou comer uma moquecazinha lá, em 
algum lugar, para chegar no horário porque não 
gosto de chegar atrasado. Então, vamos estar lá.  

Vou pedir desculpas a vocês; só por 
causa do tempo a gente não pode prosseguir. 

Vou perguntar ao deputado Marcos 
Garcia se tem alguma coisa para falar mais.  

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Só quero 

cumprimentar todos e dizer que estou muito 
feliz por fazer parte desta CPI agora, estar 
contribuindo com todos vocês e dizer a vocês 
que, aqui, Renova, Vale, Samarco e 
ArcelorMittal não vão encontrar moleza. 
Estamos do lado da verdade. E eles vão ter que 
pagar. (Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputado Xambinho, tem 
alguma pergunta? 
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O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Cumprimentar todos, parabenizar todos pela 
presença e dizer que é importante - o deputado 
Enivaldo falou -, mas é muito importante a 
nossa união. Temos que estar juntos neste 
movimento e, cada vez mais, vocês junto com a 
gente, para a gente conseguir o nosso objetivo, 
que é dar a vocês uma melhor condição de vida 
por conta desse crime ambiental que aconteceu.  

Muito obrigado, presidente.   
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Vamos orar! Só com fé a gente 
resolve as coisas. Muito obrigado a vocês! 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores deputados para a próxima, 
que será dia 30. 

 

(Encerra-se a reunião às 
13h26min) 
 

 

 
DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, REALIZADA EM 
07 DE OUTUBRO DE 2019. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Boa tarde a todos! Boa tarde aos 
deputados Sergio Majeski, Dr. Emílio Mameri e 
Dary Pagung! Boa tarde também aos servidores 
da Casa, ao público que se faz presente aqui no 
plenário Judith Leão Castello Ribeiro! 

Havendo quorum, eu declaro aberta a 
reunião, conforme o art. 75 do Regimento 
Interno desta Casa. 

Conforme a Resolução n.º 6.360/2019, 
dispenso a leitura da ata da última reunião, 
considerando que a ata taquigráfica será 
publicada. 

Gostaria de colocar em apreciação a ata 
da reunião anterior. 

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

votação. 
Como vota, Dr. Emílio? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Pela aprovação. 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) -  Deputado Dary? 
 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - 
Acompanho. 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) -  Deputado Sergio Majeski? 
  

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Também 
acompanho. 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) -  Passar, neste momento, para a leitura 
do Expediente. 

Solicito ao secretário que proceda a 
leitura do mesmo. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
OF. 257/19 - GDDLP - do Gabinete do 
Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 
justificando a ausência na reunião na 
Sedu com o professor Nourival Cardoso. 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) -  Ciente. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

OF/SEDU/GS/N.º 1223 - da Secretaria de 
Estado de Educação, solicitando o 
adiamento da Comissão. 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) -  Esse texto ficou vago. A Secretaria de 
Estado de Educação encaminhou um ofício a 
esta comissão pedindo mais prazo para o que foi 
discutido na última reunião, para que eles 
tivessem mais prazo para fazer uma explicação 
de como vai funcionar esse novo projeto de 
educação integral do Estado. 

Na verdade, o secretário esteve aqui na 
semana passada. Em alguns momentos eu 
entendi que é o mesmo que o Escola Viva, em 
alguns momentos entendi que não. Então, ele 
ficou de fazer isso. O objetivo era nesta 
segunda, mas ele mandou um ofício logo depois 
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que esteve aqui pedindo mais prazo, e nós 
vamos conceder esse prazo para que ele se 
prepare para essa reunião. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
E-mail do senhor Rafael Dias, solicitando 
agenda na Comissão de Educação com os 
representantes da Comissão do 
Concurso SEDU 01/2018. 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) -  O professor Rafael, junto com outros 
professores, eles estão aqui presentes neste 
momento. Muito obrigado pela presença. Eles 
procuraram a Comissão de Educação para 
relatar algumas dificuldades que eles estão 
tendo no concurso Sedu 01/2018. Em momento 
oportuno vou colocar na Ordem do Dia para que 
a gente possa deliberar. Já que o secretário de 
Educação não estará presente nesta reunião, a 
ideia é que a gente possa ouvi-los aqui para 
entender o que se passa com relação ao 
concurso Sedu 01/2018. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
Projeto de Lei Complementar n.º  

7/2019 
Autor: Sergio Majeski  
Ementa: Acrescenta artigo na 
Constituição destinando a devolução 
espontânea de recursos financeiros do 
Poder Legislativo, Poder Judiciário, 
Ministério Público e Tribunal de Contas 
para a Secretaria de Estado da Educação. 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) -  Ciente. 
E nas proposições distribuídas aos 

senhores deputados, ou seja, distribuída aos 
relatores, o Projeto de Lei Complementar n.º 
07/2019, de autoria do deputado Sergio 
Majeski, eu gostaria de distribuir essa matéria... 
Ou melhor, vou avocar e vou relatar a matéria 
do deputado Sergio Majeski. Na próxima 
reunião eu trago o relatório pronto, deputado.  

V. Ex.ª gostaria de se pronunciar sobre o 
projeto?  

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Primeiro, 
boa tarde ao presidente Vandinho, aos demais 
colegas da Mesa, aos funcionários da Casa, 
àqueles que nos visitam hoje aqui na 
Assembleia e aos que nos assistem pela TV 
Assembleia. 

É um projeto de emenda constitucional 
em que tornaria o excedente de recursos das 
instituições, como a Assembleia e o Judiciário, 
esses recursos seriam devolvidos ao Governo 
com direcionamento para a Educação. É um 
projeto semelhante, por exemplo, ao que hoje 
já existe na Prefeitura de Vitória.  

Então, é isso. Acho que é um projeto 
bom, principalmente considerando que aqui no 
Estado se retira muito dinheiro da Educação. 
Mas é isso! 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Concordo com V.Ex.ª inclusive, semana 
passada, deputado Majeski, um ponto que me 
acendeu uma luz, minha assessoria está 
estudando, que foi a matéria do jornalista Vitor 
Vogas, da curva descendente dos recursos da 
Educação. Fora o que V. Ex.ª já fala - e tem razão 
-, que o Estado não cumpre o percentual 
obrigatório. O Orçamento para 2020 - se o 
Governo não mudar o mesmo -, de acordo com 
o que o Governo anunciou, volta-se ao 
Orçamento de 2016, no pico da crise.  

Dialoguei isso muito, inclusive com o 
secretário, na última quinta-feira, ele esteve 
aqui presente na Casa. É claro que ele não pôde 
se pronunciar muito sobre o assunto, é uma 
questão decidida na Secretaria de Estado de 
Planejamento, acaba sendo até ruim para o 
próprio secretário esse tipo de decisão. Mas 
acho que é um ponto que a gente precisa avaliar 
nos próximos dias sobre a redução, fora essa 
questão do percentual obrigatório, que é a 
redução do orçamento da secretaria ao mesmo 
número, exatamente o mesmo número do que 
no pico da crise, em 2016.  

Na próxima reunião trago a matéria 
relatada. Vou relatar matéria de V. Ex.ª  

Passando, agora, para a Ordem do Dia, 
gostaria de deliberar dois pontos. Um é a 
Comissão de Educação junto com os servidores, 
junto com a parte que cuida de eventos aqui, na 
Assembleia, vai ser necessário um adiamento da 
sessão solene em homenagem ao Dia dos 
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Professores. Os servidores da comissão vão 
entrar em contato com os deputados desta 
comissão, ainda no decorrer dessa semana, para 
ajustar tanto os homenageados quanto à data. 
Já ficou definida, Letícia? Vai definir a data 
ainda, com a assessoria da Casa, com relação a 
essa questão das sessões solenes.  

Mas gostaria de liberar o adiamento, 
neste momento, para que em momento 
oportuno, no decorrer da semana, todos os 
deputados sejam avisados desse novo 
momento. E, também, é claro, a quantidade de 
homenagens, e assim por diante.  

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

votação o adiamento da sessão solene em 
homenagem ao Dia do Professor.  

Deputado Dr. Emílio, como vota?  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Voto favorável.  
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) -  Deputado Dary Pagung?  

 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Favorável. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) -  Deputado Sergio Majeski.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Também 
pela aprovação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) -  Pela aprovação. 

Gostaria, também, de deliberar o convite 
à comissão formada por professores, para que 
eles possam se pronunciar sobre o concurso 
01/2018, alguns pontos que eles estão 
questionando e querem ser ouvidos aqui, por 
esta comissão. O professor Rafael Soares Dias 
de Carvalho, que pudesse adentrar ao recinto; 
professor Augusto Luciano Figueiredo; professor 
Francisco Ramos de Souza; e professor Vinícius 
Lima Lemes.  

Em discussão o convite, para que os 
mesmos possam se pronunciar neste momento. 
(Pausa) 

Em votação.  
Como vota o deputado Sergio Majeski?  
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Pela 
aprovação.  

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) -  Deputado Dary?  

 
O SR. DARY PAGUNG -(PSB) - 

Acompanho.  
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) -  Deputado Dr. Emílio?  
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Acompanho.  

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Aprovado por unanimidade.  

Já na fase das Comunicações, gostaria de 
agradecer a presença dos professores aqui, 
nesta comissão. Fiquem à vontade.  

Quem começa? (Pausa) 
Professor Rafael?  
Então, boa tarde, professor Rafael.  
Gostaria de passar a palavra ao senhor 

para que possa se pronunciar sobre a solicitação 
feita a esta comissão, para que vocês pudessem 
explanar sobre alguns pontos que precisam ser 
corrigidos no concurso da Sedu 01/2018.  

Concedo a palavra ao professor Rafael 
Soares.  

 

O SR. RAFAEL SOARES DIAS DE 
CARVALHO - Ok. Obrigado, senhor presidente.  

Gostaria, primeiramente, de 
cumprimentar o senhor presidente e demais 
deputados e todos os presentes no local, neste 
momento.  

Bom, sou professor há cerca de seis 
anos, professor temporário do Estado há cerca 
de seis anos. Então, sabemos que a demanda do 
Estado é muito grande. Temos, aqui, um 
número de professores temporários que 
ultrapassam de dez mil professores. E o Estado, 
geralmente, oferta um concurso de dois em dois 
anos, de três em três anos, com um número 
muito baixo, muito pequeno de vagas. O último 
que foi ofertado, no ano passado, foram 
exatamente mil e vinte e cinco vagas. 

E o estranho, além do número muito 
abaixo da quantidade de funcionários 
temporários, é que os últimos concursos que 
foram ofertados pelo Estado, são concursos com 
um prazo muito curto, ou seja, um concurso que 
só tem seis meses de duração. Então, esses seis 
meses apenas, é... O último poderia ter sido 
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prorrogado por igual período, no entanto não 
foi.  

Então, um concurso que, parece, foi 
homologado no mês seis do ano passado, e 
venceu em 26 de dezembro do ano passado sem 
chamar nem o número de vagas, nem a 
quantidade de professores aprovados que 
estava no edital. Ou seja, o edital ofertava mil e 
vinte e cinco vagas e o Estado chegou a chamar, 
se não me engano, novecentos e vinte e um 
candidatos. Ou seja, não chegou nem no 
número mínimo de vagas ofertadas. 

Com isso, sabemos que, devido à grande 
demanda, ou seja, à quantidade muito grande 
de professores DTs, esse concurso me parece 
que teve mil setecentos e sessenta aprovados 
aproximadamente. Sabemos - é muito fácil 
através do site da Transparência entre outros 
meios também - que existem vagas mais do que 
o suficiente para chamar todos esses 
candidatos. No entanto, a administração 
passada não prorrogou o concurso. Poderia ter 
prorrogado por mais seis meses.  

Chegamos a conversar com o deputado 
Majeski e conversamos também com o 
secretário da Educação. O secretário falou: 
Como o concurso venceu em 26 de dezembro do 
ano passado, não podemos fazer nada. Ele se 
sensibilizou no momento. No entanto, ficou 
essa questão. 

O nosso grupo - temos uma comissão 
formada, representando todos os outros 
candidatos que não foram chamados... 
Gostaríamos que, pelo menos, fosse cumprido... 
Pelo menos, tentar chamar o restante dos 
professores aprovados, porque tem vagas mais 
do que o suficiente. Estamos nas escolas - acho 
que todos aqui trabalham nas escolas - e 
sabemos que, por exemplo, quando ofertam 
três vagas para o município, tem dez, doze 
vagas para aquela disciplina, para aquele 
município. Então, gostaríamos de tentar, pelo 
menos, rever essa situação. A comissão aqui 
está representando todos os outros aprovados 
que não foram contemplados no último 
concurso.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Professor Vinícius. 

 
O SR. VINÍCIUS LIMA LEMES - Boa tarde. 

Gostaria de cumprimentar a Mesa e os 
presentes, e agradecer também a oportunidade 
de estarmos aqui. 

Só complementando o que o professor 
Rafael coloca, dentro do edital havia previsto 
também, né, uma possibilidade de uma 
chamada geral, que seria para completar a 
vacância das vagas, que, possivelmente, não 
teriam sido preenchidas nos municípios, em 
determinados cargos e disciplinas. E não houve 
não só a prorrogação como também essa 
chamada geral, não completando nem o mínimo 
de vagas. 

O que nos tem deixado um pouco 
atordoados e um pouco preocupados é a 
possibilidade de um novo concurso no próximo 
ano, sabendo que existe esse concurso recente - 
que foi o do ano passado - com uma aprovação 
que daria para suprir todas as vagas previstas no 
edital; e também o recente fenômeno que está 
acontecendo no Espírito Santo, que é a 
qualificação dos professores - que tem 
aumentado - e a quantidade de professores 
mais jovens que têm sido pontuados nesse 
concurso e que poderiam ter sido aproveitados 
e, assim, preenchidas as vagas. Então, o que tem 
nos deixado atormentados é a possibilidade de 
realizar novamente um concurso, sendo que já 
teríamos sido aprovados em um, em menos de 
dois anos, nos anos anteriores.  

Seria isso que eu queria colocar.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Professor Francisco. 

 
O SR. FRANCISCO RAMOS DE SOUZA - 

Boa tarde. Desejo cumprimentar a Mesa. 
O grande dilema do concurso - estivemos 

conversando com secretário, como o professor 
Rafael já mencionou anteriormente - é sobre a 
chamada desses professores, sendo que o 
concurso já expirou.  

A gente viu recentemente que, aqui no 
Estado, teve a nomeação e a convocação de 
pessoas que haviam passado em concurso há 
muito tempo e que foram chamados 
recentemente por ordem judicial. Foi um 
processo que a pessoa acabou sendo 
contemplada, ou seja, o dilema de o concurso 
ter expirado não justifica, não dá como finito a 
possibilidade de chamar esses profissionais. 
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O Governo anunciou, recentemente, o 
anúncio de um novo concurso. Ou seja, existe 
vaga. Existe a demanda do Estado com relação a 
professores. Por que não contratar profissionais 
habilitados no último concurso para suprir as 
vagas que existem? A nossa interrogação é a 
luta de todo o pessoal que passou no concurso e 
a luta também de que o Governo não cumpriu 
com todas as fases do concurso; ele deixou de 
convocar pessoas que deveriam ser convocadas. 
Essa é a nossa esperança para que, vamos dizer 
assim, haja mobilização dos deputados ou 
alguém que possa, talvez, conversar como o 
Governo. Por que não trabalhar com essas 
pessoas que já estão habilitadas para trabalhar? 

Muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Professor Augusto. 

 

O SR. AUGUSTO LUCIANO FIGUEIREDO - 
Primeiramente, gostaria de agradecer a 
oportunidade de estarmos aqui.  

E é o que a maioria já disse.  Segundo os 
nossos cálculos, ficaram faltando cento e quatro 
vagas a serem chamadas. Inclusive, o que estava 
sendo solicitado no concurso era mil e vinte e 
cinco, e ficaram faltando cento e quatro vagas. 
Inclusive, tem profissionais que poderiam estar 
ocupando essas vagas, mas, quando foi no dia 
26 de dezembro, teve a última chamada e esses 
professores... Inclusive, tiveram professores que 
não assumiram a vaga e a vaga ficou em aberto. 
Então, mais vagas tiveram, além das cento e 
quatro.  

Então, queria ressaltar o pedido que 
meus colegas fizeram aqui e agradecer por esta 
oportunidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Vou abrir para discussão. 

Deputado Majeski? 
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente, obrigado. 
Boa tarde aos professores aqui 

presentes. 
Vocês fazem parte de um grupo de 

professores que estão dentro das mil e vinco 
vagas ou vocês são excedentes? (Pausa) 

Então, presidente, o Rafael sabe bem 
disso, ele me procurou no começo do ano, e 

tudo que podia encaminhar junto ao secretário 
de Educação - estive com ele várias vezes 
tratando deste assunto e da reabertura de 
escolas -, e junto ao procurador-geral... Acho 
que o Rafael lembra bem qual foi o 
posicionamento do Estado naquela época, no 
começo do ano, em relação a isso. Porque o 
processo seletivo deste concurso venceu no 
Governo passado. Então, quando você se refere 
ao caso de o Governo não ter cumprido, todo o 
processo era do Governo passado. O processo 
foi expirado em 26/12/2018, sem que tenha 
chamado o total. 

O que a Procuradoria-Geral e a 
Secretaria de Educação alegam? Que o 
concurso, uma vez expirado, o Estado... Porque 
o edital... Todo concurso, o que vale legalmente 
é o que está escrito no edital. Então, assim, 
prorrogar ou não um concurso é uma opção de 
quem está fornecendo o concurso. Não há uma 
obrigatoriedade. O edital não diz que seria 
prorrogado. Poderia ser prorrogado. 

Alegamos sobre essa questão dos 
excedentes, mas dos excedentes que estão até 
mil e vinte e cinco vagas, e não dos que foram 
aprovados para além desse número, porque daí 
o Estado não tem, realmente, obrigação 
nenhuma de chamar. 

A gente tinha detectado que, se não me 
engano, no estado de Minas Gerais, num 
concurso onde o número de vagas expirou sem 
que todos os candidatos, dentro daquele 
número de vagas, tenham sido chamados. Os 
candidatos ingressaram com um processo na 
Justiça e acabaram vencendo. Que não sei se foi 
o caso de vocês. Vocês ingressaram na Justiça 
com processo? (Pausa) 

Então, tem um processo em andamento. 
Então, existe já uma pacificação sobre 

isso, se não me engano do próprio STF de que... 
Enfim, já tem um procedente, os formados em 
Direito sabem disso.  
 E aí argumentamos junto ao procurador-
geral da época - o mesmo de agora - e ao 
secretário, inclusive estava nessas reuniões o 
secretário da Casa Civil. Ainda assim, o 
secretário entendeu que: Ah eles, muito 
provavelmente, vão ingressar, mas não vamos 
prorrogar o prazo do concurso. 
 Então toda a tentativa que tinha de 
conversa com o Governo, junto à Casa Civil, o 
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procurador-geral chegou a fazer um parecer 
sobre isso. Tivemos umas três ou quatro 
reuniões em que estive com eles para tratar 
desse assunto.  

E o entendimento da Secretaria de 
Educação foi esse, de que eles não prorrogariam 
o concurso, não haveria prorrogação do 
concurso. Foi o que foi definido naquela 
ocasião.  Tudo que eu podia fazer junto ao 
Governo do Estado naquela ocasião, eu fiz. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ok. Sobre esse assunto, tem coisa que 
ainda não deu tempo de eu levantar, mas 
durante esta semana levanto para que a gente 
possa voltar a debater. 
 Mas eu me lembro claramente que, logo 
após a eleição, foi montado um gabinete de 
transição entre o Governo anterior e o atual, 
isso, na mídia, o tempo todo sendo divulgado. E, 
nesse gabinete de transição, um dos principais 
pontos debatidos era a questão de 
contratações, concursos públicos, processos 
seletivos, entre outros. 
 A informação que tenho até então, mas 
prefiro terminar de apurar, era que naquele 
momento da transição alguns processos foram 
renovados ou não de acordo com o interesse do 
Governo que ia entrar e é natural isso. Acho que 
não faz sentido o Governo que está saindo não 
debater processos como esse com o Governo 
que está entrando. Mas, que eu me lembro, é 
mais ou menos isso. 
 Então, o Governo que estava entrando, 
por vários motivos, também não queria efetivar. 
Acho um erro. Não vou falar de Governo A ou B, 
acho que é um erro da Educação. Essa questão 
desses dez, onze mil DTs, desde quando cheguei 
à Comissão de Educação pela primeira vez, em 
2005, esse número não abaixa, Delegado 
Lorenzo e deputado Majeski. Então, a 
dificuldade realmente que o Governo tem de 
querer diminuir o número de DTs no Estado. É 
um ponto complexo, a gente sabe disso. 

O outro ponto também, a via legal para 
chamar os aprovados. Concordo muito com o 
deputado Sergio Majeski. São cento e cinquenta 
vagas que não foram chamadas. É isso mesmo? 
(Pausa) 

É porque algum deles falou cento e 
quatro. É isso mesmo? Cento e quatro. 

Então essas cento e quatro vagas, 
concordo que é plenamente possível, inclusive 
tivemos casos no Estado, de outras áreas, como 
foi, por exemplo, o concurso da PM, deputado 
Dary. Se não me engano, no nosso segundo 
mandato aqui, que era até o Governo do atual 
governador, Renato Casagrande, o primeiro 
mandato do governador Renato Casagrande, em 
que foi possível, depois de muitos anos, é 
verdade, foram muitos anos de luta, mas o 
Governo, não lembro exatamente quantos 
servidores foram efetivados, mas efetivou de 
um concurso da PM, se não me engano, de 96. 
Então esse é um ponto que, na minha opinião, 
precisa ser observado. 

Não sei se o Governo do Estado - talvez o 
deputado Majeski, que fez essa interlocução 
inicial, possa nos responder - fez a consulta 
oficial à Secretaria de Estado da Educação, se 
ela tem a motivação de nomear esses cento e 
quatro. Não sei se ela fez, ou se vocês têm essa 
informação também, se ela entrou com um 
processo na Procuradoria-Geral do Estado - PGE 
fazendo a solicitação jurídica, de parecer 
jurídico da legalidade ou não dessa 
possibilidade.  

É outro ponto que não sei, até para 
demonstrar a real motivação de fazer esses 
contratos, acho que a Sedu poderia fazer 
intervenção junto à Procuradoria-Geral do 
Estado para que a procuradoria se manifeste 
sobre essa possibilidade das cento e quatro 
vagas, 

Até porque, na minha opinião, vai ficar 
realmente um processo jurídico a se resolver no 
futuro, porque se eles fizerem outro concurso 
no ano que vem, como estão anunciando que 
irão fazer, quem não foi chamando dentro 
dessas vagas pode se sentir prejudicado. Claro 
que estou falando sem ler detalhes do edital. 
Mas que pode criar uma brecha jurídica para o 
futuro pode. Inclusive, com ações para tentar 
evitar um próximo concurso público. Já vi isso 
em vários estados do Brasil.  

Acho que esse é um diálogo importante. 
Não sei se o vice-líder do Governo, o Dary, pode 
se pronunciar sobre esse ponto, mas acredito eu 
que é bom para o Estado, professores jovens. 
Acho que esse formato dos concursos que o 
Estado tem feito é um formato que tem 
evoluído e vejo que seria importante tentar não 
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criar essa dificuldade jurídica, em minha 
opinião, para o futuro. Essa é a minha opinião, 
mas, claro, vou ouvir os demais pares.  

Deputado Dary Pagung. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Deputado, pela ordem!  
Você perguntou sobre aquela questão. 

Na época, o secretário de Educação pediu que a 
Procuradoria se manifestasse oficialmente. 
Existe um parecer da Procuradoria. O secretário 
estava entrando e ele não queria assumir 
nenhum posicionamento que não tivesse o 
respaldo legal do Estado e na época ele fez uma 
provocação à Procuradoria, que se manifestou 
com um parecer. Existe sim um parecer.  

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - V. Ex.ª teve acesso? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Sim, ele 
me mandou depois, só não sei se eu tenho. 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ok. A gente pode pedir.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Isso foi 
no mês de janeiro, se eu não me engano, 
comecinho de fevereiro. Alguma coisa assim.  

Só complementando, essa é uma luta, 
deputado Vandinho e demais deputados. O 
Espírito Santo, a gente entende essa questão 
que não existe a possibilidade de um estado ou 
de uma prefeitura fazer uma quantidade de 
concurso com número elevadíssimo. Agora, aqui 
no Espírito Santo há muito tempo, até um 
documento do Tribunal de Contas da União, o 
Espírito Santo, na Educação, ele é recordista 
nacional em número de DTs. Nós tínhamos, e 
agora é porque fechou muitas escolas, quando 
fecham escolas fecham vagas, fecham turmas, 
mas nós tínhamos, no ano de 2017, 2016/2017, 
a gente tinha sessenta e seis por cento dos 
profissionais da Educação DTs.  Considerando 
professores, pedagogos, coordenadores. O que 
é um número exorbitante. 

Eu tenho dito isso o tempo inteiro. Se o 
Estado não pode fazer concurso o tempo 
inteiro, nós precisamos ver para a Educação 
uma nova forma de contratação. Porque a 
designação temporária, que é uma forma de 
precarização do trabalho, não só da Educação, 

mas de qualquer lugar, no caso da escola, e está 
aí a diretora também que sabe disso, que 
conhece bem essa realidade, a designação 
temporária é ruim para todo mundo na 
Educação. Ela só é boa para o Governo, na 
verdade. Porque para o diretor de uma escola, 
ele nunca sabe quando pode contar ou não com 
um profissional; para o profissional, ele vive 
numa instabilidade imensa, ele pode ser 
demitido a qualquer momento, não precisa 
justificativa para dispensar designação 
temporária. 

Um professor, por exemplo, eu sou 
professor de Geografia, quando você começa 
em uma escola que você se adapta bem e aí 
você começa um trabalho, por exemplo, em um 
sexto ano, em um primeiro ano do Ensino 
Médio, mas um trabalho que você precisaria 
continuar no ano seguinte. Você não começa a 
fazer um negócio desses porque você não sabe 
se você vai estar aí no ano que vem. 

E hoje, mais do que nunca, e a gente viu 
isso quando aquela diretora de Central Carapina 
veio aqui, é muito importante que as escolas 
criem vínculos com as comunidades, e isso só se 
faz quando você tem um grupo de professores 
que é permanente naquela comunidade, pelo 
menos por alguns anos.  

Então hoje, se você pensar assim, 
quando eu trabalhei no Estado, ainda que 
naquela época já tivesse muito, mas naquela 
época era contratado, então o contratado ficava 
mais tempo, o contrato não modificava. Eu fui 
contratado do Estado pelo menos por cinco 
anos. Então, quando você ia a uma comunidade, 
a maioria das pessoas sabia quem eram os 
professores daquela escola, porque aqueles 
professores já estavam ali há dois, três, quatro, 
cinco, dez anos e tal. E, às vezes, o professor 
tinha sido professor do irmão mais velho da casa 
e agora era do mais novo. 

Então, em todos os aspectos a 
designação temporária para a educação é muito 
ruim. Eu tenho dito isso constantemente. Se o 
Estado não pode dar concurso com um número 
maior de vagas, tem que se arranjar outra 
forma, voltar a contratação mesmo, não de 
designação temporária, mas a contratação com 
carteira assinada como era no passado.  

Enfim, porque não dá, é uma coisa muito 
ruim e hoje você tem várias escolas que às vezes 
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cinquenta, sessenta, setenta por cento dos 
professores são DTs. Não quero dizer de 
forma nenhuma, porque às vezes as pessoas 
interpretam mal, que um professor de 
designação temporária trabalhe melhor ou 
pior do que aquele que é concursado. Não é 
essa a questão.  

A questão é como esse contrato de 
trabalho causa problemas para todo mundo, 
para o aluno, para a escola, para a 
comunidade, principalmente para o 
profissional que nunca sabe onde vai estar. Ele 
pode estar aqui hoje, ano que vem ele nem 
sabe; a cada final de ano é um desespero, 
porque ele não sabe nem se no ano que vem 
ele vai continuar trabalhando em algum lugar, 
mesmo que não seja na escola.  

Essa é uma questão que nós temos 
falado o tempo inteiro e o número de vagas 
que se tem colocado no Governo Hartung 
acho que foram dois concursos, se não me 
engano, e os dois com pouquíssimas vagas. Foi 
um de mil e pouco e depois acho que outro de 
mil e pouco. Também na época do 
Casagrande, cheguei até a fazer esse concurso 
da época do Casagrande, também foram mil e 
poucos, se não me engano. 

Então, se você tem quase onze mil, 
porque agora fechou, porque em 2016 eram 
doze mil vagas que tinha. Na verdade, eram 
doze mil contratados temporários que tinha. 
Você faz o concurso de mil e nem chama 
todos. Né? Você... (Pausa)  

É, exatamente, nunca sai, nunca sai. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 
- PSDB) - Deputado Dary Pagung.  
 
 O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 
presidente, quero aqui cumprimentar V. Ex.ª, 
o deputado Pazolini, o deputado Emílio, o 
deputado Sergio Majeski, os professores aqui 
presentes da comissão do concurso. Queria 
perguntar ao professor Rafael, esse concurso 
só teve validade de seis meses? Estaria no 
edital? 
 
 O SR. RAFAEL SOARES DIAS DE 
CARVALHO - Seis meses, podendo ser 

prorrogado por igual período, ou seja, por 
mais seis meses. Inclusive, o secretário 
Haroldo na época - nós tínhamos contato com 
o secretário na época - falou assim: Não, nós 
vamos prorrogar, vamos prorrogar. E chegou 
e não prorrogou.  
 
 O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Outra 
pergunta, vocês já protocolaram 
judicialmente, não é? Isso foi antes ou depois 
do final do concurso essa petição? 
 

O SR. RAFAEL SOARES DIAS DE 
CARVALHO - Na verdade, foi depois. Por quê? 
Nós participamos de uma reunião com o 
secretário, o atual secretário Vitor, ele até 
falou que essa questão das vagas restantes 
que estavam contempladas, dentro no 
número de vagas, ele falou que se essas 
pessoas entrarem, me parece que ele falou 
que não teria, o Estado não ia recorrer de 
alguma forma. Ele não iria recorrer de alguma 
forma. No entanto, acho que isso não está 
acontecendo. Não é? (Pausa)  

Até agora não aceitaram nenhum. 

 
 O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Então, 
vocês protocolaram a ação depois do 
encerramento do concurso? Só para eu 
entender. 

 
 O SR. RAFAEL SOARES DIAS DE 
CARVALHO - Não, alguns membros, algumas 
pessoas protocolaram antes do vencimento 
do concurso. O meu caso, por exemplo, foi 
uns cinco dias. O concurso venceu parece que 
foi no dia 26 de dezembro, a minha ação foi 
protocolada, se não me engano, no dia 19. 
Cinco dias, ou seja, é porque tinha essa 
garantia, só que aí, se não me engano, estava 
no Natal e o secretário falou que iria prorrogar 
e, na verdade, eu percebi que não iria dar 
tempo, não teria tempo hábil mais para uma 
prorrogação. Então, por isso que algumas 
pessoas protocolaram antes.  

 
 O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - 
Obrigado, senhor presidente.  
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 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 
- PSDB) - Mais algum deputado vai se 
pronunciar sobre esse tema?  
 Eu acho que a deliberação poderia ser 
a seguinte: Vocês estão acompanhando de 
perto essa ação na Justiça? Como que está? 
Como está o andamento atual?  
 
 O SR. RAFAEL SOARES DIAS DE 
CARVALHO - Olha, nós temos um grupo, e boa 
parte dos membros ali estão falando o que o 

colega aqui disse, não estão aceitando. Estão 
negando todas. Todas as liminares foram 
negadas até o momento e parece que não 
teve até agora nenhuma aceitação, nada 
positivo. De todas as pessoas que nós temos 
ali o contato, são muitos membros, são 
aproximadamente quinhentos e poucos. Esse 
concurso na verdade tem novecentos e vinte e 
um nomeados. No entanto, o Governo chegou 
a chamar mil e duzentos. Não sei se teve 
alguma desistência no meio do caminho, 
alguma coisa aí. Eu sei que nomeados só 
foram novecentos e trinta aproximadamente. 
Então, essas outras pessoas tinham essas  
garantias, tanto do Governo anterior como do 
secretário anterior. E o Vitor também falou 
dessa forma: Se entrar por parte da Sedu. No 
entanto, quando nós percebemos que o 
secretário Haroldo não iria... 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 

- PSDB) - Mas o Estado está se pronunciando 
oficialmente contra os servidores nos 
processos ou não? 

 
O SR. RAFAEL SOARES DIAS DE 

CARVALHO - O Estado não. Acho que é só 
através da Procuradoria. 

 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 

- PSDB) - Então, a Procuradoria é o Estado. A 
PGE. 

 
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Mas 

quando você disse que estão rejeitando, quem 
tá rejeitando? O Judiciário? 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 
- PSDB) - A Justiça, o Judiciário. 

 
O SR. RAFAEL SOARES DIAS DE 

CARVALHO - O Judiciário. 
 

O SR. VINÍCIUS LIMA LEMES - As 
liminares, todas foram negadas até agora. 

 

O SR. RAFAEL SOARES DIAS DE 
CARVALHO - Pois é. Nós não temos aqui... 
Alguém tem algum posicionamento da PGE? 

Eu penso assim: Se o juiz... porque o 
juiz está mandando o meu processo, por 
exemplo, ele foi para PGE duas vezes. Foi e 
voltou. Então o posicionamento da PGE eu 
não sei exatamente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 

- PSDB) - Tem que olhar o processo. 
 
O SR. RAFAEL SOARES DIAS DE 

CARVALHO - Vou até passar no Tribunal aqui 
para ver se eu consigo... 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 

- PSDB) - Tira cópia. 
 
O SR. RAFAEL SOARES DIAS DE 

CARVALHO - Tirar cópia do processo para ver 
como está o andamento, qual foi o 
posicionamento da PGE naquele momento ali. 
Então, eu vou passar no Tribunal para ver... 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 

- PSDB) - É porque a liminar tem que... Eu não 
vi o processo que vocês montaram, mas, 
assim, uma liminar, se você não conseguir 
comprovar a urgência, é muito difícil de o juiz 
dar uma liminar, independente do mérito. 

Então, repetindo aqui: eu não vi 
processo, mas pelo que eu acompanho aí de 
processos ao longo dos anos... Então, o que a 
questão do mérito em si, que aí é importante 
tirar cópia desse processo e, se puder 
encaminhar para Comissão de Educação, para 
que a gente avalie um caminho jurídico para 
poder ajudá-los. Inclusive, temos assessoria 
jurídica aqui para dar uma avaliada em 
conjunto. Paralelo a isso - não sei se os demais 
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parlamentares concordam, principalmente o 
deputado Majeski, que já vinha debatendo 
esse assunto - para que a gente possa pedir 
por escrito ao secretário de Educação esse 
posicionamento, tanto com relação ao pedido 
do parecer jurídico da PGE e a decisão do 
mesmo sobre esse assunto. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Senhor 

presidente, tem duas situações que precisam 
também ser distintas. Uma é a questão de 
quem está dentro do número de vagas 
estabelecidas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 

- PSDB) - Mas nós estamos discutindo esses, 
não é isso? 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Mas 

eles também estão falando sobre os 
excedentes. São duas questões, porque existe, 
como eu falei, na época a gente viu que existiu 
um caso, se eu não me engano de Minas 
Gerais, que o STF reconheceu o direito das 
pessoas, mesmo sem prorrogação, que as 
pessoas fossem chamadas, porque o 
entendimento é que, se tem um concurso 
para mil vagas e tem pessoas que passaram, 
tem que chamar as mil vagas. 

Então, o entendimento da Justiça foi 
esse. Na época eu argumentei isso com o 
secretário da Casa Civil e com a Procuradoria e 
que, no entendimento deles... porque o 
procurador se apegou... Faz tempo e eu não 
vou me lembrar disso. Ele se apegou a um 
ponto que, segundo ele também, existe uma 
possibilidade de um secretário ser penalizado 
de alguma forma. Enfim, eu não me lembro 
mais dos termos. Mas, uma vez que essas 
pessoas entrassem na Justiça, elas seriam 
chamadas. Mas isso aguardando o 
posicionamento da Justiça. Entendeu? 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 

- PSDB) - E falado sobre improbidade 
administrativa pelo fato de convocar quem 
passou em um concurso vencido. Talvez seja 
essa... Até porque eu fui secretário cinco anos 

e geralmente é esse tipo de ponto que 
realmente é colocado. 

É verdade. Uma única questão é que, 
se o Estado justificar - e na minha opinião tem 
justificativa - e pedir parecer à PGE, tem 
justificativa porque tem cento e quatro vagas 
que eram para ter sido preenchidas e não 
foram. E aí isenta o ordenador de despesa de 
um processo como esse, no meu 
entendimento, ao longo dos anos. Como eu 
disse, eu fui quatro anos e meio secretário de 
Estado em duas pastas diferentes. 

Mas assim, vamos fazer então esse 
pedido por escrito, focado nessas áreas com 
essas pessoas que realmente, são cento e 
quatro que passaram no concurso e foram 
chamados, ok? 

 
O SR. VINÍCIUS LIMA LEMES - Nós 

gostaríamos, deputado, além, porque estamos 
falando em nome de todos os aprovados que 
não foram contemplados, essas pessoas, os 
cento e quatro. Só que os outros também, 
sabendo da demanda do Estado, se existe 
possibilidade... Eu não sei como que funciona 
também, não tenho conhecimento, eu sei que 
eu passei no último concurso que os Correios 
ofertou, em 2011, se não me engano. Os 
Correios estava chamando ainda, até 2016, o 
concurso que vale por um ano poderia ser 
prorrogado por mais um. Então assim os 
Correios chamou. Os quatro ou cinco anos 
depois eu não sei baseado se existe alguma 
lei, se existe alguma possibilidade de isso 
acontecer, mas isso aconteceu. Nós temos até 
a documentação que comprova. Aí nós 
gostaríamos de fazer o pedido em nome dos 
outros candidatos também. Devido ao número 
de vagas se não tiver nenhum embargo 
jurídico... 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 

- PSDB) - Então vamos fazer dois separados 
porque senão um pode contaminar o outro. 

 
O SR. VINÍCIUS LIMA LEMES - Sim. 

Porque se não tiver nenhum embargo 
jurídico... 
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O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 
- PSDB) - Porque é isso que o deputado 
Majeski está falando.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Naquela ocasião que eu conversei com o 
procurador-geral...  
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 
- PSDB) - Sobre esse caso já foram claros, né? 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Estavam os três, o secretário da Casa Civil e 
tal. Então, uma coisa eu acho que vale a pena: 
pedir através da secretaria da comissão, mas, 
naquela época, eles foram taxativos que a 
questão dos excedentes estava fora de 
cogitação que o Estado analisasse.   
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 
- PSDB) - Nós vamos fazer, mas não vamos 
juntar, porque senão pode vir uma negativa, 
embasada em cima de um... Então vamos 
fazer dois processos em separado, fazendo o 
pedido dessas informações.  
 Pode ser? 
 

O SR. VINÍCIUS LIMA LEMES - Certo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 

- PSDB) -  Ok, deputado Majeski? (Pausa)  
Em discussão. (Pausa) 

 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Como vota o deputado Emílio Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - A 
favor.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 
- PSDB) - Deputado Pazolini? 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, boa tarde! 
Boa tarde a todos os convidados!  

Eu acompanho a proposição.  
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 
- PSDB) - Deputado Dary? 

 O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - 
Acompanho.  

  
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Eu 

acompanho.  
E, também, o que seria interessante, 

presidente, é que todo o andamento que 
vocês têm conhecimento daquilo que já está 
na Justiça, o andamento de tudo que vocês 
tiverem, manda para gente, assim: tem esse e 
esse processo, esse processo foi negado, esse 
processo está em andamento, esse processo 
foi acatado. Tudo que vocês tiverem assim de 
informação manda para a comissão porque 
isso subsidia a gente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 

- PSDB) - É importante porque nós podemos ir 
até o Judiciário. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Exato! 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE 

- PSDB) - Ok? Fazer algumas reuniões com 
quem de direito para que a gente possa 
explicar um pouco mais os detalhes de um 
processo como esse. Então, informar-nos, 
como diz o deputado Sergio Majeski, é 
extremamente importante. Pode encaminhar 
aqui para comissão que a comissão sempre 
encaminha para todos os deputados da Mesa.  

Mais algum ponto para as conclusões 
finais? Os professores, alguém mais gostaria 
de fazer a fala para que a gente possa fazer a 
conclusão da reunião? (Pausa) Algum 
deputado para as conclusões finais? (Pausa) 

 Muito obrigado a todos pela presença. 
Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima 
reunião que será ordinária, no dia 21/10, às 
13h, neste plenário. 

 Boa tarde e que Deus abençoe a 
todos! 

 
 

(Encerra-se a reunião às 
14h03min) 
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