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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: 19/03/2019 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h30 

 
PAUTA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

OF. N° 123/2019 - GDJS - Da Exmª Srª. Deputada 
Janete de Sá, justificando sua ausência na 
Reunião Ordinária dessa Comissão, realizada no 
dia 12 de março de 2019. 
 

OF. N° 092/2019 - GDMS - Do Exmº Srº. 
Deputado Marcelo Santos, justificando sua 
ausência na Reunião Ordinária dessa Comissão, 
realizada no dia 12 de março de 2019.  
 

OF. N° 059/2019 - ALES - Do Exmº Srº. 
Deputado Freitas, justificando sua ausência na 
Reunião Ordinária dessa Comissão, realizada no 
dia 12 de março de 2019.  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI 214/16-Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
EMENTA: Dispõe sobre a vedação de 
homenagens a pessoas que tenham sido 
condenadas por atos de improbidade ou crime 
de corrupção, e dá outras providências. 
 

PROJETO DE LEI 263/18-Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Altera a Lei nº 6.680, de 18 de maio de 
2001, que institui a apresentação da carteira de 
vacinação junto à rede escolar estadual. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 

Deputado Rafael Favatto PL 214/16 
 

Deputado Vandinho Leite PL 263/18 
 
PROPOSIÇÃO SOBRESTADA: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
O que ocorrer.  
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 

Obs: Pauta gerada em 14/03/2019, às 
10h30min, sujeita a alteração até a data da 
reunião.  
 
 

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: Ordinária 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 18/03/2019 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 13h30 

 
PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE 

http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2016&proposicao=214
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2016&proposicao=214
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2016&proposicao=214
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2016&proposicao=214
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2016&proposicao=214
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2016&proposicao=214
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2018&proposicao=263
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2018&proposicao=263
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2018&proposicao=263
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2018&proposicao=263
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2018&proposicao=263
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CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

1 – Oficio Nº 404/2015, do Tribunal de Contas 
do Estado, encaminhando cópia do Acórdão TC 
– 1416/2015, do Relatório de Auditoria 
Operacional Coordenada na Atenção Básica de 
Saúde, do parecer Ministerial e do Roteiro Único 
de Monitoramento, prolatado nos autos do 
Processo TC – 2811/2014, que trata de 
Fiscalização Ordinária – Auditoria, nas 
Secretarias Municipais de Saúde. 
 

2 – Ofício nº 822/2018, da Caixa Econômica 
Federal, notificando o crédito de recursos 
financeiros que especifica. 
Valor de R$ 195.000,00 (Cento de Noventa e 
cinco mil) - Programa Fomento ao Setor 
Agropecuário, sob a gestão do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento, que tem 
por objeto “Aquisição de Patrulha Mecanizada”. 
Contrato de Repasse nº 862291/2017. 
 
3 – Ofício nº 1334/2018, da Caixa Econômica 
Federal, notificando o crédito de recursos 
financeiros que especifica. 
Valor de R$ 703.522,95 (setecentos e três mil e 
quinhentos e vinte e dois reais e noventa e cinco 
centavos) - Programa Fomento ao Setor 
Agropecuário, sob a gestão do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem 
por objeto “Aquisição de máquinas e 
equipamentos agrícolas”. 
Contrato de Repasse nº 840490/2016. 
 
4 – Ofício nº 233/2018, do Ministério da 
Agricultura, comunicando a celebração de 
convênio e liberação de recurso que especifica. 
Convênio: 865026/2018 
Concedente: Secretária de Mobilidade Social do 
produtor Rural e Cooperativismo – SMC/MAPA. 
Convenente: Cooperativa dos Cafeicultores do 
Sul do estado do Espirito Santo/ES. 
Valor do Convênio: R$ 300.000,00 
 
5- Ofício nº 229/2018, do Ministério da 
Agricultura, comunicando a celebração de 
convênio e liberação de recurso que especifica. 
Convênio: 875133/2018 
Concedente: Secretária de Mobilidade Social do 
produtor Rural e Cooperativismo – SMC/MAPA. 
Convenente: Ocb/Es-Sind e Org das 
Cooperativas Brasileiras do Est do Es/ES. 
Valor do Convênio: R$ 200.000,00 

6- Ofício nº 204, do Ministério da Agricultura, 
comunicando a celebração de convênio e 
liberação de recurso que especifica. 
Convênio: 875018/2018 
Concedente: Secretária de Mobilidade Social, do 
produtor Rural e Cooperativismo – SMC/MAPA. 
Convenente: Instituto Capixaba de pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rural /ES. 
Valor do Convênio: R$ 300.000,00 
 
7- Ofício nº 61/2019, do Secretário de Estado da 
Saúde, encaminhando a prestação de contas 
daquela Secretária. 
Considerando o arcalouço legal do SUS, com 
publicação do decreto Federal nº 7.508/2011 e 
a Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012; 
 
8 - Ofício nº 245/2018, do Secretário de Estado 
de esportes e Lazer, comunicando a celebração 

de convênio que especifica. 
PARTICIPANTES: Sesport e prefeitura 
Municipal de Jerônimo Monteiro. 
CONVÊNIO Nº 027/2018. 
PROCESSO Nº 82145989 
PROPOSTA SIGA 0048/2018. 
REGISTRO SIGEFES Nº 02094 
Objeto: Construção de Iluminação no 
Campo de Futebol Society da Comunidade 
de Aliança. 
No Valor Total R$ 20.000,00 ( Vinte Mil 
Reais). 
 

9- Ofício nº 246/2018, do secretário de 
Estado de esportes e Lazer, comunicando a 
celebração de convênio que especifica. 
PARTICIPANTES: Sesport e prefeitura 
Municipal de Apiacá. 
CONVÊNIO Nº 024/2018 
PROCESSO Nº 81241321 
PROPOSTA SIGA 0094/2018 
REGISTRO SIGEFES Nº 02096 
Objeto: Aquisicação de trator cortador de 
grama para manutenção dos campos de futebol 
do município. 
No Valor Total: R$ 17.201,67 (Dezessete Mil e 
Duzentos e um Reais e sessenta e sete 
centavos). 
 
10- Ofício nº 247/2018, Secretário de Estado de 
Esportes e Lazer, comunicando a celebração que 
especifica. 
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PARTICIPANTES: Sesport e prefeitura Municipal 
de Iconha. 
CONVÊNIO Nº 029/2018 
PROCESSO Nº 82368384 
PROPOSTA SIGA 0080/2018 
REGISTRO SIGEFES Nº 02095 
Objeto: Reforma do Campo de Futebol “José de 
Souza Soare”. 
No Valor Total R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) 
 
11- Ofício nº 468/2018, do Secretário de Estado 
da Cultura, encaminhando o Resumo do Termo 
de Fomento que especifica. 
TERMO DE FOMENTO Nº 005/2018. 
REGISTRO SIGEPES Nº 180431 
Processo: 82678693 
Objeto: Execução do projeto Araças, 
transformando com Arte, por meio de oficinas 
de audiovisual e danças tradicionais. No Valor 
Total de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais). 
 

12- Ofício nº 491/2018, do Secretário de Estado 
da Cultura, encaminhando, em anexo, o resumo 
do Termo de Colaboração que especifica. 
RESUMO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
005/2018. 
REGISTRO SIGEPES Nº 180493 
Processo: 83655298 
Objeto: O presente Termo de Colaboração, 
decorrente de chamamento público nº 01/2018, 
tem por objeto a cooperação técnica cultural 
financeira entre partícipes, no sentido de 
viabilizar apoio para a realização do 7º FECIN – 
Festival de TV e Cinema do Interior do espirito 
Santo, que ocorrerá no período de 14 á 16 de 
novembro de 2018, no Município de Muqui 
/ES. No Valor Total de R$ 70.000,00 (Setenta Mil 
Reais). 
 

13- Ofício nº 496/2018, do Secretário de Estado 
da Cultura, encaminhando, em anexo, o Resumo 
do Termo de Colaboração que especifica. 
RESUMO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
004/2018. 
REGISTRO SIGEPES Nº 180475 
Processo: 82996768 
Objeto: O presente termo de Colaboração, 
decorrente de chamamento público nº 01/2018, 
tem por objeto a cooperação técnica cultura 
financeira entre os partícipes, no sentido de 
viabilizar apoio para a Realização do Ciclo 
Folclórico e Religioso de Serra – Festa de São 
Benedito, que ocorrerá no período de 

novembro/2018 á janeiro/2019, NO Município 
de Serra/ES. 
No Valor Total de R$ 128.262,10 ( Cento e Vinte 
e Oito Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e 
Dez Centavos). 
 
14- Ofício nº 505/2018, do secretário de Estado 
da Cultura, encaminhando, em anexo, o resumo 
do Termo de Fomento que especifica. 
RESUMO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 
008/2018 
Processo 82371989 
Proposta Siga 0016/2018 
Registro Sigepes nº 180522 
Objeto: Cooperação técnico cultural financeira, 
entre os participes, no sentido de viabilizr apoio 
para a Confecção de Trajes Típicos Pomeranos 
para fomentar a cultura pomerana, no 
Município de Afonso Cláudio/ES. 
No Valor Total de R$ 14.834,00 (Quatorze Mil, 
Oitocentos e Trinta e Quatro Reais). 
 

15- Ofício nº 516/2018, do secretário de Estado 
da Cultura, encaminhamento, em anexo, o 
Resumo do termo de Colaboração que 
especifica. 
RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
006/2018 
REGISTRO SIGEFES Nº 180538 
Processo nº 83352864 
Objeto: O Presente termo de Colaboração, 
decorrente de chamamento público nº 01/2018, 
tem por objeto a cooperação técnica cultural 
financeira entre os partícipes, no sentido de 
viabilizar apoio para a realização do II 
LAMUSOM – Laboratório de Música Sol Maior, 
que ocorrerá no período de 24 a 27 de Janeiro 
de 2019, no Municipio de Pinheiros/ES. 
No Valor Total de R$ 70.000,00 (Setenta Mil 
Reais). 
 

16- Ofício nº 522/2018, do Secretário de Estado 
da Cultura, encaminhando, em anexo, o resumo 
do termo de Colaboração que especifica. 
RESUMO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
007/2018 
REGISTRO SIGEFES Nº 180561 
Processo  nº 83447130 
Objeto: O Presente termo de Colaboração, 
decorrente de chamamento público nº 01/2018, 
tem por objeto a cooperação técnica cultural 
financeira entre os partícipes, no sentido de 
viabilizar apoio para a realização do VI Concerto 
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de natal, que ocorrerá nos dias 21 a 22 de 
dezembro de 2018, no Município de Cachoeiro 
de Itapemirim /ES. 
No Valor Total de R$ 18.786,92 ( Dezoito Mil, 
Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e 
Dois Centavos). 
 
17- Ofício nº 525/2018, do Secretário de Estado 
da Cultura, encaminhando, em anexo, o Resumo 
do termo de Convênio que especifica. 
RESUMO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 
004/2018. 
processo Nº 82319022 
PROCESSO SIGA 0005/2018. 
REGISTRO SIGEFES Nº 180565 
Objeto: Cooperação técnico cultural financeira, 
entre os partícipes, no sentido de viabilizar 
apoio para a Aquisição de Instrumentos 
Musicais para a Banda Musical do Município de 
Itaguaçu/ES. 
No Valor Total R$ 31.300,00 ( Trinta e Um Mil e 
Trezentos Reais). 
 
18- Ofício nº 173/2019, do Conselheiro 
Presidente do tribunal de Contas do Estado, 
encaminhando a prestação de mensal referente 
ao mês de dezembro de 2018 
Processo: 00648/2019-5 
 

19- Ofício nº 298/2019, do Conselheiro 
Presidente do tribunal de Contas do Estado, 
encaminhando Relatório de Atividades do 4º 
trimestre de 2018, daquele tribunal de Contas. 
Conforme disposto no artigo 71, § 4º, da 
Constituição do estado do espirito Santo, no 
artigo 2º, inciso VIII, da Lei Complementar 
Estadual nº 621, de 8 de março de 2012 – lei 
Orgânica do tribunal de Contas, e no artigo 2º, 
inciso IX do regimento Interno do tribunal de 
Contas do Estado do Espirito Santo, sirvo-me do 
presente para encaminhar, à esse poder 
legislativo Estadual, o relatório Trimestral de 
Atividades – 4º trimestre de 2018. 
 

20- Ofício nº 4411/2019, do Conselheiro 
Presidente do Tribunal de Contas do estado, 
encaminhando a prestação de contas mensal 
referente ao mês de novembro de 2018. 
Processo: 07699/2018-2 
 
21- Ofício nº 421/2018, da Policia Militar do 
Espirito Santo, informando a celebração de 
convênio que especifica. 

Em conformidade com paragrafo 2º do art 116, 
da Lei federal nº 8.666/93, Estamos 
encaminhando 01 via do convênio nº 002/2018, 
celebrado entre a Policia Militar e o IPAJM/ES. 
 
22- Ofício nº 309/2019, do Secretário de Estado 
da Fazenda, encaminhando anexos os extrato 
do I termo Aditivo ao termo de Acordo INVEST-
ES, 270/2012 e 271/2012, que especifica. 
Termo de acordo invest-es 270/2012. 
Beneficiária: Bertolini Móveis de aço S/A 
Processo: 53679059 
Objeto: Concessão de benefícios conforme 
resolução INVEST-ES, de 10 de setembro de 
2018, publicada no DOE em 12/09/2018, do 
Comitê de Avaliação do Programa de Inventivo 
ao Investimento no Estado espirito Santo – 
INVEST-ES, proferida nos termos do art. 15, § 
3.º, da lei nº 10.550, de 01 de junho 2016. 
Termo Aditivo ao termo de acordo invest-es 
271/2012. 
Beneficiária: Bertolini Sistemas de 
Armazenagem S/A 
Processo: 53679911 
Objeto: Concessão de benefícios conforme 
resolução INVEST-ES, nº 1.299, de 10 de 
setembro de 2018, publicada no DOE em 
12/09/2018, do Comitê de Avaliação do 
Programa de Inventivo ao Investimento no 
Estado espirito Santo – INVEST-ES, proferida nos 
termos do art. 15, § 3.º, da lei nº 10.550, de 01 
de junho 2016. 

 
23- Ofício nº 305/2019, do secretário de Estado 
da Fazenda, encaminhando anexo o extrato do 
termo de Acordo INVEST-ES, que relaciona. 
Termo de acordo invest-es 446/2018. 
Beneficiária: Arcelor Mittal Brasil S.A 
Processo: 83653376 
Objeto: Concessão de benefícios conforme 
Resolução INVEST-ES, nº 1.318, de 22 de 
novembro de 2018, publicada no DOE em 
23/11/2018, 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. 

 
24- Ofício nº 29/2019, do Secretário de estado 
da Fazenda, encaminhando anexo o extrato do II 
Termo Aditivo ao termo de Acordo INVEST-ES, 
que relaciona. 
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II TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO 
INVEST-ES 316/2014 
Beneficiária: Medabil Indústria em sistemas 
Construtivos Ltda. 
Processo: 40992020 
Objeto: Concessão de benefícios conforme 
Resolução INVEST- ES, de 20 de dezembro d 
2018, publicada no DOE em 27 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. 
II TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO 
INVEST-ES 340/2014 
Beneficiária: CBF Indústria de Gusa S/A 
Processo: 66719720 
Objeto: Concessão de benefícios conforme 
resolução INVEST-ES nº 1.339, de 14 de 
dezembro de 2018, publicada no DOE em 17 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. 

 
25- Ofício nº 316/2019, do Secretário de 
Estado da Fazenda, encaminhando anexos 
os extratos de termo de Acordo INVEST-ES e 
I Termo Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-
ES, que relaciona. 
TERMO DE ACORDO INVEST-ES 447/2018 
Beneficiária: Carbo Gás Ltda. 
Processo: 31387187 
Objeto: Concessão de benenefícios conforme 
Resolução INVEST-ES nº 331, de 26 de 
setembro, publicada no DOE em 30/09/2018, 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. 
I TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO 
INVEST-ES 447/2018 
Beneficiária: Carbo Gás Ltda. 
Processo: 31387187 
Objeto: Concessão de benefícios conforme 
Resolução INVEST-ES, nº 1.312, de 9 de 
novembro de 2018, publicada no DOE em 
13/11/2018, do Comitê de Avaliação do 
programa de Incentivo ao Investimento no 
Estado do Espirito Santo – INVEST-ES, proferida 

nos termos art. 15, § 3º, da Lei nº 10.550, de 01 
de junho de 2016. 
 
26- Ofício nº 310/2019, DO Secretário de Estado 
da Fazenda, encaminhando o Termo de acordo 
nº 015/2018, que relaciona. 
TERMO DE ACORDO SEFAZ Nº 015/2018 
Beneficiária: Sertrading (BR) Ltda. 
Processo: 7906327 e 83851640 (apenso); 
Objeto: Autoriza o diferimento do lançamento e 
do pagamento de imposto na operação de 
importação realizada no Estado do Espirito 
Santo. 
 
27- Ofício nº 16/2019, DO Secretário de Estado 
da Fazenda, encaminhando anexo o extrato dos 
Cancelamentos do Termos de Acordo INVEST-
ES, que relaciona. 
CANCELAMENTO DO TERMO DE ACORDO 
INVEST-ES Nº 185/2010 
Beneficiária: Log Trading & Supply Chain Ltda. 
Processo: 47556609 
Objeto: Cancelamento, a pedido da beneficiária, 
aprovado pelo Comitê de Avaliação do 
Programa de Incentivo ao Investimento do 
Espirito Santo – INVEST-ES, por meio da 
Resolução INVEST-ES nº 1.324, de 22 de 
novembro de 2018, publicada no DIO de 
30/11/2018 
CANCELAMENTO DO TERMO DE ACORDO 
INVEST-ES Nº 232/2011 
Beneficiária: Provale Distribuidora de 
Carbonatos Ltda. 

Processo: 52582078 
Objeto: Cancelamento aprovado pelo 
Comitê de Avaliação do Programa de 
Incentivo ao Investimento do Espirito Santo 
– INVEST-ES, por meio da resolução INVEST-
ES nº 1.355, de 20 de dezembro de 2018, 
publicada no DIO de 27/12/2018, proferida 
com fundamento no art. 10, inciso I, da Lei nº 
10.550, de 30 de junho de 2016. 
CANCELAMENTO DO TERMO DE ACORDO 
INVEST-ES Nº 331/2014 
Beneficiária: Concretella serviços e tecnologias 
em Premoldados Ltda. 
Processo: 66125049 
Objeto: Cancelamento aprovado pelo Comitê de 
avaliação do Programa de Incentivo ao 
Investimento do Espirito Santo – INVEST-ES, por 
meio da Resolução INVEST-ES nº 1.338, de 14 de 
dezembro de 2018, publicada no DIO de 
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17/12/2018, proferida com fundamento no art. 
10, inciso V, da Lei nº 10.550, de 30 de junho de 
2016. 
 
28- Ofício nº 2/2019, do secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhamento em anexo o Termo 
de Acordo que relaciona. 
TERMO DE ACORDO SEFAZ Nº 016/2018 
Beneficiária: Clac Importação e Exportação Ltda. 
Processo: 79947816 
Objeto: Autoriza o diferimento do lançamento e 
do pagamento do imposto na operação de 
importação realizada no Estado do Espirito 
Santo. 
 

29- Ofício nº 5/2019, do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando em anexo o Termo de 
Acordo que relaciona. 

TERMO DE ACORDO SEFAZ Nº 017/2018 
Beneficiária: Avon Cosméticos Ltda. 
Processo: 77584619 
Objeto: Autoriza a entrega das mercadorias 
em local diverso do endereço dos 
revendedores. 
 

30 - Ofício nº 1/2019, do Prefeito Municipal 
de São Gabriel da Palha, encaminhando 
prestação de contas referente à aplicação de 
recursos do Fundo para Redução das 
Desigualdades Regionais (Royalties do 
Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 
 

31 - Ofício nº 41/2019, do Prefeito Municipal de 
Ibitirama, encaminhando prestação de contas 
referente à aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais (Royalties 
do Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 
 

32- Ofício nº 22/2019, do Prefeito Municipal de 
Muqui, encaminhando prestação de contas 
referente à aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais (Royalties 
do Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 
 

33- Ofício nº 49/2019, do Prefeito Municipal de 
Alegre, encaminhando prestação de contas 
referente à aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais (Royalties 
do Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 

34- Ofício nº 46/2019, do Prefeito Municipal de 
Ibiraçu, encaminhando prestação de contas 
referente à aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais (Royalties 
do Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 
 
35- Ofício nº 2/2019, do Presidente do Conselho 
Municipal de São Roque do Canaâ, 
encaminhando prestação de contas referente à 
aplicação de recursos do Fundo para Redução 
das Desigualdades Regionais (Royalties do 
Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 12 
de Junho de 2006. 
 

36- Ofício nº 12/2019, do Prefeito Municipal de 
Venda Nova do Imigrante, encaminhando 
prestação de contas referente à aplicação de 
recursos do Fundo para Redução das 
Desigualdades Regionais (Royalties do Petróleo), 
em atendimento a Lei nº 8.308 de 12 de Junho 
de 2006. 
 
37 - Ofício nº 27/2019, do Prefeito Municipal de 
Itarana, encaminhando prestação de contas 
referente à aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais (Royalties 
do Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 

 
38- Ofício nº 14/2019, do Prefeito Municipal de 
Pancas, encaminhando prestação de contas 
referente à aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais (Royalties 
do Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 

 
39- Ofício nº 7/2019, do Prefeito Municipal de 
Cachoeiro de Itapemerim, encaminhando 
prestação de contas referente à aplicação de 
recursos do Fundo para Redução das 
Desigualdades Regionais (Royalties do Petróleo), 
em atendimento a Lei nº 8.308 de 12 de Junho 
de 2006. 

 
40 - Ofício nº 1/2019, do Prefeito Municipal de 
São Gabriel da Palha, encaminhando prestação 
de contas referente à aplicação de recursos do 
Fundo para Redução das Desigualdades 
Regionais (Royalties do Petróleo), em 
atendimento a Lei nº 8.308 de 12 de Junho de 
2006. 
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41- Ofício nº 27/2019, do Prefeito Municipal de 
Muniz Freire, encaminhando prestação de 
contas referente à aplicação de recursos do 
Fundo para Redução das Desigualdades 
Regionais (Royalties do Petróleo), em 
atendimento a Lei nº 8.308 de 12 de Junho de 
2006. 
 
42- Ofício nº 39/2019, do Prefeito Municipal de 
Santa Tereza, encaminhando prestação de 
contas referente à aplicação de recursos do 
Fundo para Redução das Desigualdades 
Regionais (Royalties do Petróleo), em 
atendimento a Lei nº 8.308 de 12 de Junho de 
2006. 
 
43- Ofício nº 3/2019, do Prefeito Municipal de 
Vila Pavão, encaminhando prestação de contas 
referente à aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais (Royalties 
do Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 
 
44- Ofício nº 01/2019, do Conselho Municipal 
de Fiscalização de Marilândia, encaminhando 
prestação de contas referente à aplicação de 
recursos do Fundo para Redução das 
Desigualdades Regionais (Royalties do Petróleo), 
em atendimento a Lei nº 8.308 de 12 de Junho 
de 2006. 
 
45- Ofício nº 8/2019, do Prefeito Municipal de 
Bom Jesus do Norte, encaminhando prestação 
de contas referente à aplicação de recursos do 
Fundo para Redução das Desigualdades 
Regionais (Royalties do Petróleo), em 
atendimento a Lei nº 8.308 de 12 de Junho de 
2006. 

 
46- Ofício nº 8/2019, do Prefeito Municipal de 
Iconha, encaminhando prestação de contas 
referente à aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais (Royalties 
do Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 

 
47- Ofício nº 22/2019, do Prefeito Municipal de 
Itaguaçu, encaminhando prestação de contas 
referente à aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais (Royalties 
do Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 

48- Ofício nº 3/2019, do Prefeito Municipal de 
Vila Pavão, encaminhando prestação de contas 
referente à aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais (Royalties 
do Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 
 
49 - Ofício nº 1/2019, do Conselho Municipal de 
Iuna, encaminhando prestação de contas 
referente à aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais (Royalties 
do Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 
 
50- Ofício nº 1/2019, do Prefeito Municipal de 
Castelo, encaminhando prestação de contas 
referente à aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais (Royalties 
do Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 
 
51-  Ofício nº 41/2019, do Prefeito Municipal de 
Marechal Floriano, encaminhando prestação de 
contas referente à aplicação de recursos do 
Fundo para Redução das Desigualdades 
Regionais (Royalties do Petróleo), em 
atendimento a Lei nº 8.308 de 12 de Junho de 
2006. 
 
52- Ofício nº 11/2019, do Prefeito Municipal de 
Ibatiba, encaminhando prestação de contas 
referente à aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais (Royalties 
do Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 
 

53 - Ofício nº S/N/2019, do Prefeito Municipal 
de Pinheiros, encaminhando prestação de 
contas referente à aplicação de recursos do 
Fundo para Redução das Desigualdades 
Regionais (Royalties do Petróleo), em 
atendimento a Lei nº 8.308 de 12 de Junho de 
2006. 
 

54- Ofício nº 39/2019, do Prefeito Municipal de 
Ecoporanga, encaminhando prestação de contas 
referente à aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais (Royalties 
do Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 
 
55 - Ofício nº 6/2019, do Secretário Municipal 
da Fazenda de Jerônimo Monteiro, 
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encaminhando prestação de contas referente à 
aplicação de recursos do Fundo para Redução 
das Desigualdades Regionais (Royalties do 
Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 12 
de Junho de 2006. 
 
56- Ofício nº 63/2019, do Prefeito Municipal de 
Ibiraçu, encaminhando prestação de contas 
referente à aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais (Royalties 
do Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 
 
57- Ofício nº 3/2019, do Prefeito Municipal de 
Governador Lindenberg, encaminhando 
prestação de contas referente à aplicação de 
recursos do Fundo para Redução das 
Desigualdades Regionais (Royalties do Petróleo), 
em atendimento a Lei nº 8.308 de 12 de Junho 
de 2006. 
 
58- Ofício nº 4/2019, do Prefeito Municipal de 
Divino São Lourenço, encaminhando prestação 
de contas referente à aplicação de recursos do 
Fundo para Redução das Desigualdades 
Regionais (Royalties do Petróleo), em 
atendimento a Lei nº 8.308 de 12 de Junho de 
2006. 

 
59 - Ofício nº 42/2019, do Prefeito Municipal de 
Marechal Floriano, encaminhando prestação de 
contas referente à aplicação de recursos do 
Fundo para Redução das Desigualdades 
Regionais (Royalties do Petróleo), em 
atendimento a Lei nº 8.308 de 12 de Junho de 
2006. 

 
60- Ofício nº 8/2019, do Prefeito Municipal de 
Rio Novo do Sul, encaminhando prestação de 
contas referente à aplicação de recursos do 
Fundo para Redução das Desigualdades 
Regionais (Royalties do Petróleo), em 
atendimento a Lei nº 8.308 de 12 de Junho de 
2006. 
 
61- Ofício nº 5/2019, do Prefeito Municipal de 
Dores do Rio Preto, encaminhando prestação de 
contas referente à aplicação de recursos do 
Fundo para Redução das Desigualdades 
Regionais (Royalties do Petróleo), em 
atendimento a Lei nº 8.308 de 12 de Junho de 
2006. 

62- Ofício nº 5/2019, do Prefeito Municipal de 
Dores do Rio Preto, encaminhando prestação de 
contas referente à aplicação de recursos do 
Fundo para Redução das Desigualdades 
Regionais (Royalties do Petróleo), em 
atendimento a Lei nº 8.308 de 12 de Junho de 
2006. 
 
63 - Ofício nº 26/2019, do Prefeito Municipal de 
Itarana, encaminhando prestação de contas 
referente à aplicação de recursos do Fundo para 
Redução das Desigualdades Regionais (Royalties 
do Petróleo), em atendimento a Lei nº 8.308 de 
12 de Junho de 2006. 
 
64- Ofício nº 1/2019, do Prefeito Municipal de 
Domingos Martins, encaminhando prestação de 
contas referente à aplicação de recursos do 
Fundo para Redução das Desigualdades 
Regionais (Royalties do Petróleo), em 
atendimento a Lei nº 8.308 de 12 de Junho de 
2006. 
 

65 - Oficio Nº 052/2019, do Prefeito Municipal 
de Itapemirim, solicitando que, em conjunto 
com o Governo do Estado, em especial com a 
Secretaria Estadual da Fazenda, adote 
mecanismos para a realização da revisão 
inerente aos cálculos de divisão de royalties 
provenientes à exploração de gás natural. 
 

66- Ofício nº 35/2019, do Secretário de Estado 
da fazenda, encaminhando anexo os extratos 
dos Termos de Acordo INVEST-ES, que relaciona. 
Termo de Acordo Invest-ES 002/2019. 
Beneficiária: Indústria de Embalagens FBL Ltda. 
Processo: 76321770 
Objeto: Concessão dos benefícios conforme a 
resolução INVEST-ES nº 1.077, de 22 de 
dezembro de 2016, publicado no DOE em 
27/12/2018, 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. 
Termo de Acordo Invest-ES 003/2019. 
Beneficiária: Green Coco Bebidas Naturais do 
Brasil Ltda. 
Processo: 84162627 
Objeto: Concessão dos benefícios conforme a 
resolução INVEST-ES nº 1.345, de 19 de 
dezembro de 2018, publicado no DOE em 
27/12/2018, do Comitê de Avaliação do 
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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. 
 
67 - Ofício nº 433/2019, do Conselheiro 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
encaminhando a prestação de mensal referente 
ao mês de janeiro de 2019. 
Processo: 00648/2019-5. 
 
68- Ofício nº 07/2019, do Gerente de 
Contabilidade Geral do Estado, encaminhando 
cópia do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL do 
Poder Executivo relativo ao 3º quadrimestre de 
2018, republicado no D.O do Estado aos dias 
25/02/2019, elaborados com base no artigo 54, 
da Lei Complementar nº 101/2000. 
 
69- Ofício nº 10/2019, do Gerente de 
Contabilidade Geral do Estado, encaminhando 
cópia do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
CONSOLIDADO do exercício de 2018, publicado 
no D.O do Estado aos dias 28/02/2019, 
elaborados com base no artigo 54, da Lei 
Complementar nº 101/2000. 
 
70- Ofício nº 700/2019, do Conselheiro 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
encaminhando RELATÓRIO ANUAL DE 
ATIVIDADES referente ao exercício de 2018. 
Processo: 00648/2019-5. 
 
71- Ofício nº 038/2019, do Exmo. Sr. Deputado 
Dr. Rafael Favato, comunicando que sua 
ausência na reunião ordinária realizada aos dias 
11 de fevereiro de 2019, se deu em função da 
agenda externa, razão pela qual solicita seja 
considerada esta justificativa.  
 

72- Mensagem do Governo do Estado Nº 
05/2019, do Exmo. Sr. Governador do Estado do 
ES, encaminhando Relatório de Créditos 
Especiais e Suplementares abertos e reabertos 
no período de Setembro a Dezembro de 2018.  
 

73- Mensagem do Governo do Estado Nº 
13/2019, do Exmo. Sr. Governador do Estado do 
ES, encaminhando Prestação de Contas do 
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da 
Pobreza – FUNCOP, no período de 2017/2018, 
elaborado pela Secretaria de Estado do Trabalho 
(SETADES). 

74- Ofício nº 1444/2018, da Caixa Econômica 
Federal, noticiando o crédito de recursos 
financeiros, sob bloqueio, na conta vinculada ao 
Termo de Compromisso que especifica: 
Valor Total de R$ 514.288,43 (quinhentos e 
quatorze mil e duzentos e oitenta e oito reais e  
quarenta e três centavos) - Programa Serviços 
Urbano de Água e Esgoto , sob a gestão do 
Ministério das Cidades, que tem por objeto a 
“Ampliação e melhoria no sistema de 
abastecimento de água do setor de Nova Rosa 
da Penha/Itanhenga”. 
Termo de Compromisso: nº 0350819-82/2011 
 
74- Ofício nº 4150/2018, do Conselheiro 
Presidente do Tribunal de Contas do estado, 
encaminhando a prestação de contas mensal 
referente ao mês de outubro de 2018. 
Processo: 07699/2018-2 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
 
Projeto de Lei nº 62/2018  
Autora: Deputada Janete de Sá 
Ementa: Cria o Circuito Turístico das Três Santas 
– Santa Leopoldina, Santa Teresa e Santa Maria 
de Jetibá, na Região Serrana do Estado do 
Espírito Santo. 
Relator: Deputado Fabrício Gandini 
 
Projeto de Lei nº  41/2018 
Autor: Deputado Sergio Majeski 
Ementa: “Acrescenta um representante da 
Assembleia Legislativa ao Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CRIAD), 
criado pela Lei nº 4.521/1991”. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
O que ocorrer. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 

 
Obs. Pauta gerada no dia 14/03/2019 às 10h 
sujeita a alteração até a hora da Reunião. 
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COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE E DE POLÍTICAS SOBRE 

DROGAS 

 

Presidente: DEPUTADO DELEGADO LORENZO 
PAZOLINI 
Vice-Presidente: DEPUTADO LUCIANO 
MACHADO  
Reunião: Ordinária 
Local: Plenário Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro 
Data:  18/03/2019 
Horário: 13h 

 
PAUTA DA 2ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA 19ª LEGISLATURA 

 

1 – EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Of. 047/2019/DIPRE do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – 
CREA/ES, para informar que o grupo de trabalho 
de Infraestrutura e mobilidade urbana do 
CREA/ES ainda não iniciou seus trabalhos por 
estar em fase inicial de instituição pelo Plenário, 
e, portanto, impossibilitado de atender a 
demanda da Comissão sobre o CMEI GEILSA DA 
CRUZ MILITÃO. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
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:  
 
1. Deliberar convite a Sra. VIVIANE DA 
SILVA RONCATO, para estar presente em 
reunião ordinária desta Comissão, dia 
01.04.2019, discorrendo sobre as condições 
estruturais do Centro Educacional Infantil 
Zenaide Genoveva Marcarini Cavalcanti; 

2. Deliberar convite a Sra. ROSANA 
GASPERAZZO DAUMAS, para estar presente em 
reunião ordinária desta Comissão, dia 
01.04.2019, discorrendo sobre as condições 
estruturais do Centro Educacional Infantil 
Zenaide Genoveva Marcarini Cavalcanti; 
 
3. Deliberar convite a Sra. CLAUDIA 
CAZOTTO VIEIRA, Diretora do Centro 
Educacional Infantil Zenaide Genoveva 
Marcarini Cavalcanti, para estar presente em 
reunião ordinária desta Comissão, dia 
01.04.2019, discorrendo sobre as condições 
estruturais do CMEI citado; 
 

4. Deliberar convite a Sra. KEILA 
GONÇALVES WANZELLER, para estar presente 
em reunião ordinária desta Comissão, dia 
01.04.2019, discorrendo sobre as condições 
estruturais do Centro Educacional Infantil Lidia 
Rocha Feitosa; 
 

5. Deliberar convite a Sra. ZILDA 
RODRIGUES, Diretora do Centro Educacional 
Infantil Lidia Rocha Feitosa, para estar presente 
em reunião ordinária desta Comissão, dia 
01.04.2019, discorrendo sobre as condições 
estruturais do CMEI citado; 
 

6. Deliberar convite a Sra. ADRIANA 
SPERANDIO, Secretária Municipal de Educação 
de Vitória/ES, para estar presente em reunião 
ordinária desta Comissão, dia 01.04.2019, 
discorrendo sobre as condições estruturais do 
CMEI Zenaide Genoveva Marcarini Cavalcanti e 
CMEI Lidia Rocha Feitosa; 
 

7. Deliberar realização de audiência 
pública, nesta Casa de Leis, no dia 15.05.2019, 
às 14 horas, no Plenário Dirceu Cardoso, com 
tema a ser definido. O evento fará parte da 
programação da Semana de Combate à 
Pedofilia, instituída pela Lei Estadual nº 
9276/2009. 

 
3- COMUNICAÇÕES: 
 
1. Presença da Senhora SILVIA REGINA G. 
ROCHA, Presidente do Sindicato dos 
Transportadores Escolares, Universitários e de 
Turismo do Estado do Espírito Santo, que 
discorrerá sobre transporte escolar e 
clandestino; 
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2. Presença do Diretor de Habilitação e 
Veículos, Senhor MARCUS PEROZINI DE 
ARAÚJO, representando o Senhor GIVALDO 
VIEIRA, Diretor Geral do Departamento Estadual 
de Trânsito do Estado do Espírito Santo – 
DETRAN/ES; 
 
3. Presença do Excelentíssimo Senhor, 
MAURICIO GONÇALVES DA ROCHA, Delegado 
Titular da Delegacia Especializada De Delitos De 
Trânsito (DDT); 
 
4. Presença do Excelentíssimo Senhor TEN 
CEL MARCELO TAVARES DE SOUZA, 
Comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito 
do Estado do Espírito Santo; 
 
5. Presença do Senhor ADRIANO BOM 
JESUS, do Grupo de Educação de Trânsito e 
Cidadania da Polícia Rodoviária Federal no 
Espírito Santo, representando o 
Superintendente Regional da Polícia Rodoviária 
Federal no Espírito Santo; 
 
 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DOUTOR EMÍLIO 
MAMERI 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 19/03/2019 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 9h 

 
PAUTA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 

1 – EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

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:  
 
A Comissão recebe a Presidente da Rede Ibero-
Americana de Associações de Idosos do 
Brasil(RIAAM-Brasil), Sr.ª Maria Machado Cota, 
na Reunião Ordinária desta Comissão, para 
discorrer o tema: “O Direito dos Idosos, 
Aposentados e Pensionistas com foco na Saúde 
e seus Desdobramentos”; 
 
DELIBERAR visita do Exmo. Sr. Leonil Dias da 
Silva, Vereador do Município de Vitória, na 
Reunião Ordinária desta Comissão, para 
discorrer sobre a Lei Municipal nº 9171/2017, 
de sua autoria, que obriga a instalação de 
painéis eletrônicos com o nome, CRM e 
especialidade dos médicos de plantão nos 
Pronto Atendimento(PAs) de Vitória, com data a 
definir. 

 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 
A Comissão de Saúde em parceria com a ABRAS 
– Associação Brasileira de Advogados em Saúde, 
convida a todos para participar da Audiência 
Pública para debater o tema: “Os Impactos da 
Judicialização das Políticas de Saúde na Gestão 
Municipal da Região Metropolitana”, a realizar-
se no dia 27 de março, quarta-feira, das 17 às 21 
horas, no Auditório do TITANIC, na Praça Duque 
de Caxias, Centro, Vila Velha. 
 
A Comissão de Saúde convida a todos para 
participar da Audiência Pública para debater o 
tema: “A Saúde Pública da Região Sul do 
Estado”, a realizar-se no dia 29 de março, sexta-
feira, às 15 horas, no Teatro Municipal Ivo 
Mameri, em Rio Novo do Sul, atendendo ao 
pedido do Deputado Dr. Emílio Mameri; 
 
A Comissão de Saúde convida a todos para a 
“Audiência Pública de Prestação de Contas dos 
Trabalhos realizados pela Secretaria de Estado 
da Saúde do 3º Quadrimestre de 2018”, a ser 
apresentada pelo Excelentíssimo Senhor Nézio 
Fernandes de Medeiros Júnior, na forma do § 5º 
do artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012, 
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a realizar-se no dia 12 de abril, sexta-feira, às 9 
horas, no Plenário Dirceu Cardoso, nesta Casa 
de Leis. 
 
Pauta atualizada no dia 11/03/19, às 12:21 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

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: 18/03/2019 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 9 horas 
 

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

LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE  
 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS: 
OFÍCIO Nº 536/2019 - DO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DA CULTURA, encaminhando Resumo 
do Termo de Fomento nº 006/2018, firmado 
entre o Estado do Espírito Santo e a Sociedade 
Musical Lira Mateense. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHRES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA 
 

Deliberar convite ao Dr. Gregório Rocha 
Venturim, Vereador de Santa Tereza, para 

discorrer o tema: "Preservação do sítio histórico 
de Santa Teresa frente ao desenvolvimento 
turístico e à mobilidade no município". 
 
Deliberar convite ao Secretário Estadual de 
Cultura, Exmo. Senhor Fabrício Noronha. 
 
3 – COMUNICAÇÕES 
As que ocorrerem. 
 
 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, 

DE ABASTECIMENTO E DE REFORMA 
AGRÁRIA 

 
PRESIDENTE: Deputada JANETE DE SÁ 
VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCOS GARCIA 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 
DATA: 19/03/2019 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 10 horas  

 
PAUTA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE  
 
A – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Oficio n°025/2019: Do Excelentíssimo Senhor 
Coronel Alexandre Quintino, Deputado Estadual 
e membro efetivo desta comissão, justificando 

sua ausência nas reuniões realizadas nos dias 
19 e 26 do mês de fevereiro do corrente 
ano, em decorrência de cumprimento de 
atividade parlamentar externa do mesmo.  
 

OF.20/2019: Da Caixa Econômica Federal, 
notificando o crédito de recursos 
financeiros, que especifica.  
 

OF.1652/2019: Da Caixa Econômica Federal, 
informando a celebração de contrato de repasse 
celebrado entre a Secretaria de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca 
- ES e a Caixa Econômica Federal. 
 

OF. 272/2019: Do Ministério da Agricultura, 
comunicando a celebração de convênio e 
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liberação de recursos financeiros, que 
especifica.  
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
C – PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
Não houve no período. 
 
D – PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
E – PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
O que ocorrer. 
 
3- COMUNICAÇÕES: 
 
Apresentação da Programação Técnica e demais 
atividades da Exposul Rural, que será realizada 
entre os dias 10 e 14 de abril do corrente, no 
Parque de Exposição de Cachoeiro de 
Itapemirim-ES.  
 
 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

 

PRESIDENTE: Deputado CARLOS VON  
VICE-PRESIDENTE: Deputado TORINO 
MARQUES 
LOCAL: Plenário Dep. Judith Leão Castello 
Ribeiro 
DATA: 18/03/2019 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIA: 10 horas 

 

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício nº 250/2018, da Secretaria de Estado de 
Esportes e Lazer, comunicando a celebração de 
convênio. 
 
Ofício nº 1622/2018, da Caixa Econômica 

Federal, notificando o crédito de recursos 
financeiros. 
 

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:  
 

Presença da Senhora Dores Perim – 
Representando o Grupo de Trabalho - 
Paisagem Capixaba, que abordará o tema: 
“Paisagem Capixaba”. 
 

Presença do Senhor Evandro – Presidente da 
Federação Desportiva dos Surdos do Estado 
do Espírito Santo, que abordará o projeto da 
federação do ano de 2009, onde solicita 
apoio da iniciativa privada para os portadores 
de deficiência. 
Informes: Projetos de Lei do Deputado Estadual 
Carlos Von – Lei do Guia de Turismo do ES. 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 
 
 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 
MINAS E ENERGIA 

 

PRESIDENTE: Deputado ALEXANDRE 
XAMBINHO 
VICE-PRESIDENTE: Deputada JANETE DE SÁ 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro 
DATA: 18/03/2019 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 11 horas 

 
PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE 
 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
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Oficio nº121/2019 GDJS - Do Gabinete da 
Deputada Janete de Sá, justificando sua 
ausência na reunião ordinária do dia 
26.02.2019, tendo em vista o conflito do 
horário de realização desta Comissão com a 
Comissão de Agricultura ao qual preside. 
 
Convite do Centro Tecnológico de Vitória 
(CTV) para a participação do MEETUP 
Mobilidade Urbana, a ser realizado no dia 22 
de março de 2019, às 19 horas, na sede do 
Centro Tecnológico de Vitória (CVT).  
 
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 ao Sr. Marcio Aurélio Passos, 
subsecretário Municipal de Tecnologia da 
Informação para explanar sobre Cerco 
Eletrônico, seu funcionamento e Tecnologia 
aplicada na Reunião Ordinária do dia 01 de 
abril de 2019, às 11 horas, neste Plenário.  
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
Palestra da Senhora Solange Maria Batista de 
Souza respondendo pela Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação 
Profissional (SECTI) e a professora e 
pesquisadora do Departamento de Arquitetura 
e Urbanismo da UFES, Senhora Cristina Engel 
Alvarez, para explanarem o tema: “Os desafios 

e metas para o Estado do Espírito Santo na 
área de Ciência e Tecnologia”. 

 
Pauta gerada no dia 14 de março de 2019, às 
10hs, sujeita a alterações até a hora do início 
da reunião. 

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 Castello 
Ribeiro  
DATA:  20/03/2019 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 12:10 

 

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
OF/GDF/ALES/Nº 058/19 - Do Excelentíssimo 
Senhor Deputado Freitas, justificando sua 
ausência na Reunião Ordinária do dia 
27/02/2019. 
 
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: 
 
1. Deliberar Audiências Públicas a serem 
promovidas por esta Comissão; 
 
2. Definir a data, horário e local da 
Audiência Pública a ser realizada no município 
de Santa Maria de Jetibá, uma vez aprovada na 
1ª Reunião Ordinária; 
 

3. Deliberar convite ao Senhor José Carlos 
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Siqueira Júnior, Presidente do Conselho 
Estadual dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CONDEF) para participar da 
próxima Reunião Ordinária, a ser realizada no 
dia 03/04/2019. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem.  
 
 

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

NA GRANDE VITÓRIA 

 
PRESIDENTE: Deputado FABRÍCIO GANDINI 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado ALEXANDRE 
XAMBINHO 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 20/03/2019 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 17 horas 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não há 

 
2 - COMUNICAÇÕES: 
 
Tema da reunião: “Ações e programa de 
investimentos a serem implementados na 
Grande Vitória nos próximos 05 anos. 

 
3 - CONVIDADOS: 
 
- Secretário de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos. 
- Secretários Municipais de Meio Ambiente da 
Grande Vitória. 
- Diretor-presidente do instituto Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 
- Diretor-presidente da Agência Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 
- Diretor-presidente da CESAN. 
- Coordenador de Administração Contratual 
da CESAN. 
- Promotor de Justiça e Dirigente do Centro de 
Apoio Operacional da Defesa do Meio 
Ambiente. 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATOS 
 

ATO Nº 912 
 

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

CONCEDER LICENÇA, ao Deputado 
FABRÍCIO GANDINI, para desempenhar missão 
autorizada, no período de 24 à 31/03/2019, na 
forma do Art. 305, inciso I do Regimento 
Interno. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de março de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 913 
 

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

TORNAR INSUBSISTENTES os Atos nºs 
884 e 890, publicados em 13/03/2019, em 
nome de RIEME ARIDI MOURA. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de março de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 914 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
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TORNAR INSUBSISTENTE o Ato nº 892, 
publicado em 13/03/2019, que nomeou 
CARLOS DE JESUS SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, 
no gabinete do Deputado Freitas. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 

de março de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 915 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 
31 de janeiro de 1994, VANESSA CAMPOS 
TRISTAO HARAGUTH, do cargo em comissão 
de Assessor Sênior da Secretaria, código ASS, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 

de março de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 
ATO Nº 916 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 
31 de janeiro de 1994, DANUBIA DOS SANTOS 
JORDÃO, do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ADGRP, do gabinete do Deputado 
Capitão Assumção, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
191237/2019. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de março de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 917 
 

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, VANESSA CAMPOS TRISTAO 
HARAGUTH, para exercer o cargo em 
comissão de Supervisor da Comissão de 
Cooperativismo, código SCCO, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 

de março de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 918 
 

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, DANIEL FERREIRA 
GUIMARAES, para exercer o cargo em 
comissão de Subcoordenador de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código SCGRP, 
no gabinete do Deputado José Esmeraldo, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 191246/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de março de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 919 
 

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, SANY GUIMARÃES DA SILVA 
PARRINI, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Sênior da Secretaria, código ASS, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 

de março de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 920 
 

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, CARLOS DE JESUS SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, no gabinete do Deputado 
Freitas, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 191243/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 

de março de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 921 
 

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, DANUBIA DOS SANTOS 
JORDÃO, para exercer o cargo em comissão 
de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 
Deputado Capitão Assumção, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
191236/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 

de março de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO N º 922 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 8º da Resolução nº 5.417, 
de 06 de abril de 2018, publicada em 06 de 
abril de 2018, que regulamenta a concessão 
de auxílio-creche na forma de auxílio 
financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 88 e 91 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta 
no processo nº 190910, resolve: 

 
CONCEDER o auxílio-creche de que 

trata a Resolução nº 5.417/2018 ao servidor 
OTAVIO LUIZ DOS SANTOS MESSIAS, 
matrícula 209771, ocupante do cargo em 
comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de março de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
ATO Nº 923 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve, 
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CONCEDER 02% (dois por cento), a 
partir de 07/02/2019 (Data da 
posse/exercício no novo vínculo), na forma 
do artigo 108 da Lei Complementar nº 46/94, 
de ADICIONAL DE ASSIDUIDADE, a que faz jus 
ELSON JOSÉ RIBEIRO, matrícula nº 206361, 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar - TJGRP, referente ao 1º decênio 
de 02/08/2007 a 29/07/2017. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de março de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 924 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve, 
 

CONCEDER 10% (dez por cento), a 
partir de 07/02/2019 (Data da 
posse/exercício no novo vínculo), na forma 
do artigo 106 da Lei Complementar nº 46/94, 
de ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que 
faz jus ELSON JOSÉ RIBEIRO, matrícula nº 
206361, Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar - TJGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de março de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

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

 
PORTARIA Nº 043 

 
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, 

 CONCEDER, o recesso regulamentar 
proporcional, de acordo com o art. 13, § 2º, da 
Lei nº 11.788, de 25/09/2008, publicada no DOU 
em 26/09/2008, a estagiária abaixo relacionada. 
 

Estagiária Matrícula Dias Período 

LAIS SANTOS 
PALOMBO 
FIGUEIREDO 

002054 05 
29/03  a 

02/04/2019 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de março de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 044 

 
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 

20887601 
JESSICA SOUZA 
BARBOSA 

2019 
14/05 a 

12/06/2019 
07/10 a 

05/11/2019 
30 (trinta) 

dias 

20935801 
JOYCE ASSIS DE 
OLIVEIRA 

2019 
20/11 a 

19/12/2019 
12/08 a 

10/09/2019 
30 (trinta) 

dias 

20267901 

LAUDERLIZ 
GOMES 
MERCON 
FERNANDES 

2019 
18/03 a 

01/04/2019 
20/05 a 

03/06/2019 
15 (quinze) 

dias 

20344004 

SANDRA 
HELENA 
ALBUQUERQUE 
DA SILVA 

2018 
25/03 a 

08/04/2019 
04/11 a 

18/11/2019 
15 (quinze) 

dias 

20754001 
SANDRA LIA 
ARANTES 
NAVARRO 

2018 
18/03 a 

01/04/2019 
10/06 a 

24/06/2019 
15 (quinze) 

dias 

01660301 
SIMONE 
SILVARES ITALA 

2019 
01/04 a 

15/04/2019 
11/05 a 

25/05/2020 
15 (quinze) 

dias 

20799601 
HELEMO 
AGUIAR DA 
COSTA 

2019 
11/03 a 

09/04/2019 

11/03 a 
25/03/2019 

e 24/06 a 
08/07/2019 

30 (trinta) 
dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

12 de março de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 15.03.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00H15 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai falar sobre a nova técnica sistematizada pela 
Embrapa Rondônia, chamada poda de formação, que pode fazer com 
que os cafeeiros da espécie canéfora (Conilon e Robusta) apresentem 
aumento de até 30% de produtividade na primeira safra. A prática 
ainda permite a padronização das podas de produção, já que as hastes 
formadas apresentarão a mesma idade. 

01H15 CONEXÃO CIÊNCIA  O programa debate a internet inclusiva na América Latina. 

01H45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Segurança 

03H15 SESÃO SOLENE Instalação 

05H50 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Segurança 

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,  que 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 direto e 
indiretos e uma renda anual de aproximadamente 30 milhões de reais. 

08H00 STJ CIDADÃO O programa dessa semana aborta o seguinte tema: Intolerância 

08H45 PANORAMA Trabalhos Do Legislativo Estadual 

09H00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Agricultura 

10H50 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Saúde 

12H00 A GRANDE REPORTAGEM A Constituição Federal completa trinta anos de promulgação em 2018. 
A Grande Reportagem faz um resgate histórico sobre a elaboração da 
lei maior do país e o que representou a nova Constituição após o 
período da ditadura. Também aponta avanços e desafios a serem 
enfrentados pela chamada "Carta Magna".  

12H30 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça Valéria Barros Duarte explica o papel do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo no processo de adoção 
de crianças e adolescentes, o passo a passo para a adoção legal no País, 
quais procedimentos cabe a ação direta do MP, e quais as ações para 
prevenir adoções irregulares e sem amparo legal. 

13H00 DEDO DE PROSA Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar um pedaço 
da história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O historiador é autor do 
livro “A Conquista do Cuieté”, primeiro de uma série sobre uma região 
descrita na era colonial como Sertão do Cuieté, no Leste de Minas 
Gerais. 

13H30 CONEXÃO CIÊNCIA  A degradação ambiental é um dos principais motivos da destruição do 
ambiente natural dos animais silvestres. Para falar sobre o assunto, o  
Conexão Ciência conversa com o presidente da Fundação Jardim 
Zoológico de Brasília, Gerson Norberto. 

14H00 STJ NOTÍCIAS  Confira uma reportagem especial sobre taxa de corretagem de imóveis 
entre outras noticias 

14H30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo. 

14H45 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba. 
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15H00 TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ES 

Trabalhos Do Tribunal De Contas Do ES 

18H00 A GRANDE REPORTAGEM A Constituição Federal completa trinta anos de promulgação em 2018. 
A Grande Reportagem faz um resgate histórico sobre a elaboração da 
lei maior do país e o que representou a nova Constituição após o 
período da ditadura. Também aponta avanços e desafios a serem 
enfrentados pela chamada "Carta Magna".  

18H30 DEDO DE PROSA Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar um pedaço 
da história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O historiador é autor do 
livro “A Conquista do Cuieté”, primeiro de uma série sobre uma região 
descrita na era colonial como Sertão do Cuieté, no Leste de Minas 
Gerais. 

19H00 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão De Saúde 

21H30 CIÊNCIAS E LETRAS Não Me Toca Seu Boboca 

22H00 PANORAMA Trabalhos Do Legislativo Estadual 

22H15 SOM DA TERRA O som da terra bate um papo com o músico Fabio  Carvalho, que 
apresenta seu trabalho que mistura congo e música eletrônica. 

22H45 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça Valéria Barros Duarte explica o papel do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo no processo de adoção 
de crianças e adolescentes, o passo a passo para a adoção legal no País, 
quais procedimentos cabe a ação direta do MP, e quais as ações para 
prevenir adoções irregulares e sem amparo legal. 

23H15 DEDO DE PROSA Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar um pedaço 
da história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O historiador é autor do 
livro “A Conquista do Cuieté”, primeiro de uma série sobre uma região 
descrita na era colonial como Sertão do Cuieté, no Leste de Minas 
Gerais. 

23H45 A GRANDE REPORTAGEM A Constituição Federal completa trinta anos de promulgação em 2018. 
A Grande Reportagem faz um resgate histórico sobre a elaboração da 
lei maior do país e o que representou a nova Constituição após o 
período da ditadura. Também aponta avanços e desafios a serem 
enfrentados pela chamada "Carta Magna".  

 

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

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

• SÁBADO - 16.03.19 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00H15 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, que 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 direto e 
indiretos e uma renda anual de aproximadamente 30 milhões de reais. 

01H15 CONEXÃO CIÊNCIA  O Conexão Ciência debate os avanços da tecnologia para o zoneamento 
agrícola de risco climático. O entrevistado é o pesquisador da Embrapa 
Ary Fortes 

01H45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Agricultura 

03H35 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Saúde 

04H45 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão De Saúde 

07H00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai mostrar um inseticida a base de vírus que 
favorece a produtividade nas lavouras. 

08H00 SABOR Mais uma série especial do "Sabores dos Imigrantes", desta vez sobre 
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comida árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do Espírito Santo 
para mostrar a culinária e um pouco da história da vinda para o Brasil 
desse povo que come muito bem. 

08H15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba. 

08H30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo. 

09H00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Segurança 

10H40 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Saúde 

12H00 SABOR Mais uma série especial do "Sabores dos Imigrantes", desta vez sobre 
comida árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do Espírito Santo 
para mostrar a culinária e um pouco da história da vinda para o Brasil 
desse povo que come muito bem. 

12H15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba. 

12H30 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Cível do Ministério Público Estadual (MP-ES), na 
Serra, Ronaldo Gonçalves de Assis fala ao programa MP com Você sobre 
a atuação da Justiça na defesa e proteção do meio ambiente na Serra. 

13H00 DEDO DE PROSA Saulo Ribeiro é escritor roteirista e editor de livros. Sua última obra é o 
romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada de dois irmãos 
pelo interior do Espírito Santo em busca de um carro que pertenceu ao 
pai. A obra é um convite para o leitor cruzar estradas capixabas e 
mergulhar na busca de sua própria existência. 

13H30 CONEXÃO CIÊNCIA  O Conexão Ciência debate os avanços da tecnologia para o zoneamento 
agrícola de risco climático. O entrevistado é o pesquisador da Embrapa 
Ary Fortes 

14H00 SOM DA TERRA O som da terra bate um papo com o músico Fabio  Carvalho, que 
apresenta seu trabalho que mistura congo e música eletrônica. 

14H30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo. 

15H00 A GRANDE REPORTAGEM Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos abordar a 
violência obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou sofreram e a 
humanização do parto como resposta as estas queixas. A reportagem 
foi dividida em duas partes. Nesta primeira, nós falamos sobre o 
caracteriza a violência obstétrica, e conversamos com algumas 
mulheres que a sofreram. Em toda a reportagem, você vai conhecer a 
história da Ana Paula, da Priscila, da Isadora, da Flavia e da Karol, e 
também ouvir profissionais como a doula Letícia Rios e a médica 
obstetra Maria Angélica Belônia. 

15H20 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba. 

15H35 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Justiça 

16H15 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Turismo 

17H10 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Cidadania 

18H00 SABOR Mais uma série especial do  "Sabores dos Imigrantes", desta vez sobre 
comida árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do Espírito Santo 
para mostrar a culinária e um pouco da história da vinda para o Brasil 
desse povo que come muito bem. 

18H30 DEDO DE PROSA Saulo Ribeiro é escritor,  roteirista e editor de livros. Sua última obra é o 
romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada de dois irmãos 
pelo interior do Espírito Santo em busca de um carro que pertenceu ao 
pai. A obra é um convite para o leitor cruzar estradas capixabas e 
mergulhar na busca de sua própria existência. 

19H00 SESSÃO ESPECIAL Apresentação Do Relatório De Atividades Do Governador Renato 
Casagrande 

23H35 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo. 
 
 

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

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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• DOMINGO - 17.03.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00H05 SABOR Mais uma série especial do "Sabores dos Imigrantes", desta vez sobre 
comida árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do Espírito Santo 
para mostrar a culinária e um pouco da história da vinda para o Brasil 
desse povo que come muito bem. 

00H20 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai mostrar um inseticida a base de vírus que 
favorece  a produtividade nas lavouras. 

01H15 CONEXÃO CIÊNCIA  O Conexão Ciência debate os avanços da tecnologia para o zoneamento 
agrícola de risco climático. O entrevistado é o pesquisador da Embrapa 
Ary Fortes 

01H45 SESSÃO ESPECIAL Apresentação Do Relatório De Atividades Do Governador Renato 
Casagrande 

06H20 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Justiça 

07H00 DIA DE CAMPO NA TV Esta semana, o programa Dia de Campo na TV vai mostrar o cultivo de 
maracujá na agricultura familiar. Produtores do Acre encontraram nas 
variedades BRS Gigante Amarelo e Sol do Cerrado uma alternativa 
rentável para diversificar a produção. A fruta, produzida de inverno a 
verão, tem mercado garantido e proporciona trabalho e renda no 
campo.  

08H00 SABOR A série especial do programa sabores mostra as tradições da culinária 
de outros países enraizadas na cultura capixaba. Este é o quarto da 
série "sabores dos imigrantes", sobre comida portuguesa, uma culinária 
caracterizada por pratos ricos, cheios de sabor, e fáceis de preparar. A 
chef Wannessa Gomes Merlo ensina a fazer um bacalhau à Gomes de 
Sá e um bacalhau à Lagareiro. 

08H15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

08H30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo. 

09H00 REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 

Comissão De Meio Ambiente 

10H05 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Agricultura 

12H00 SABOR A série especial do programa sabores mostra as tradições da culinária 
de outros países enraizadas na cultura capixaba. Este é o quarto da 
série "sabores dos imigrantes", sobre comida portuguesa, uma culinária 
caracterizada por pratos ricos, cheios de sabor, e fáceis de preparar. A 
chef Wannessa  Gomes Merlo ensina a fazer um bacalhau à Gomes de 
Sá e um bacalhau à Lagareiro. 

12H15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

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 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 



Vitória-ES, sexta-feira, 15 de março de 2019 Diário do Poder Legislativo - 23 

conectada. 

13H30 CONEXÃO CIÊNCIA  O programa aborda as pesquisas feitas com o baculovírus, muito 
utilizado no controle biológico de insetos na agricultura. 

14H00 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que se revela 
no cenário musical capixaba com a releitura de clássicos e um trabalho 
autoral que envolve MPB e POP. 

14H30 EM DISCUSSÃO  Resumos dos principais acontecimentos do legislativo. 

15H00 A GRANDE REPORTAGEM O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é grande  em 
diversidade, atrativos naturais e culturais. Apesar disso, o estado ainda 
não está na vitrine do turismo no país. Nesta reportagem você vai saber 
mais sobre as potencialidades e desafios do setor turístico no Espírito 
Santo. 

15H20 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

15H35 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Ciência E Tecnologia 

16H35 AUDIÊNCIA PÚBLICA  Comissão De Finanças 

18H00 SABOR A série especial do programa sabores mostra as tradições da culinária 
de outros países enraizadas na cultura capixaba. Este é o quarto da 
série "sabores dos imigrantes", sobre comida portuguesa, uma culinária 
caracterizada por pratos ricos, cheios de sabor, e fáceis de preparar. A 
chef Wannessa Gomes Merlo ensina a fazer um bacalhau à Gomes de 
Sá e um bacalhau à Lagareiro. 

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 SESSÃO SOLENE Homenagem Ás Relações Entre Brasil E Israel 

21H00 STJ NOTÍCIAS Confira a reportagem especial sobre  compras pela internet. Quais as 
regras para as compras virtuais, como se precaver para não ser 
fraudado e o que fazer  caso você se sinta prejudicado 

21H30 A GRANDE REPORTAGEM O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é grande em 
diversidade, atrativo natural e cultural. Apesar disso, o estado ainda 
não está na vitrine do turismo no país. Nesta reportagem você vai saber 
mais sobre as potencialidades e desafios do setor turístico no Espírito 
Santo. 

22H00 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo. 

22H30 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

22H45 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que se revela 
no cenário musical capixaba com a releitura de clássicos e um trabalho 
autoral que envolve MPB e POP. 

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 A GRANDE REPORTAGEM O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é grande em 
diversidade, atrativo natural e cultural. Apesar disso, o estado ainda 
não está na vitrine do turismo no país. Nesta reportagem você vai saber 
mais sobre as potencialidades e desafios do setor turístico no Espírito 
Santo. 

 
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 

 
TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO 
CRIME ORGANIZADO, REALIZADA EM 11 DE 
MARÇO DE 2019. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - PSL) - Bom dia a todos.    
Terceira reunião ordinária da primeira sessão 
legislativa ordinária, da décima nona legislatura. 
11 de março de 2019. Horário regulamentar, 
11h. Plenário Dirceu Cardoso. 
Senhores Deputados, demais autoridades 
presentes, representantes de classe, 
companheiros da Polícia Civil, Militar, Corpo de 
Bombeiros Militar, Sejus, socioeducadores, 
cidadãos capixabas que nos assistem pela TV 
Assembleia, meu bom-dia a todos e que Deus 
continue abençoando a todos. 
A pauta da Comissão de Segurança é crescente a 
cada reunião, porque são crescentes as 
demandas sociais. Os conflitos acontecem a 
todo momento, lamentavelmente, batem à 
porta de todos nós e esta comissão não pode 
ficar distante ou insensível a todas as questões 
que nos dizem respeito. 
Estamos aqui precipuamente para opinar, 
discutir, votar e fiscalizar ações das forças 
policiais do Estado, as estratégias e articulações 
relacionadas à segurança pública, fiscalizar e 
discutir assuntos preventivos, repressivos ao 
tráfico de drogas, homicídios, crimes contra o 
patrimônio, identificação ou identificando o 
fenômeno criminal e sugerindo ou criando 
mecanismo de desarticulações de criminosos e 
das organizações criminosas e suas mais 
diversas facetas que possam atuar de dentro e 
de fora das unidades prisionais, com a coragem 
de meter a mão na ferida se preciso for.  
Lamentavelmente, os noticiários recentes 
mostram que a violência contra a mulher é uma 
realidade que precisamos enfrentar. No dia 8 de 
março, comemorou-se o Dia Internacional da 
Mulher, mas o sentimento que temos é de que 
precisamos avançar e reprimir toda e qualquer 
espécie de violência. O cenário nos mostra que 

devemos reagir, mas trataremos desse assunto 
na Ordem do Dia.  
Outro lamento nosso são os bailes Mandela. 
Apesar dos ofícios que encaminhamos aos 
comandos da PC e PM, até a presente data, não 
obtivemos qualquer resposta ou interlocução 
conforme desejamos. É preciso dar um basta à 
desordem e à subversão da ordem social, mas 
também trataremos desta questão na Ordem do 
Dia.  
As péssimas condições do DML e SMLs estão na 

contramão da política do importantíssimo 
programa do Governo Casagrande, Estado 
Presente. Temos tido casos de corpos terem 
que vir de Cachoeiro para serem submetidos à 
necropsia em Vitória. Em Linhares, médicos 
têm pedido exoneração por conta dos baixos 
salários. Carecemos de auxiliares de 
necropsia. O Estado precisa voltar-se para 
essa questão urgentemente. Trataremos 
também na Ordem do Dia. 
É lamentável, senhores, que, em muitos finais 
de semana, não tenhamos médicos ou 
auxiliares de Perícia Médico-Legal e até 
motorista nos SMLs nos interiores do estado. 
E esse problema já se arrasta há muito tempo. 
Tivemos a oportunidade de atuar, ali na 
superintendência, nos anos de 2009 e 2010 e 
também de 2015 a 2018, e o problema 
persiste. O número de médicos é baixíssimo. 
O número de auxiliares de Perícia Médico-
Legal que, em 1990, era de noventa e nove, 
hoje, está reduzido a trinta servidores. O mês 
de fevereiro, nós passamos quase que todo o 
mês com um único motorista atuando no SML 
de Colatina e dois auxiliares de Perícia 
Médico-Legal, para atuar durante todo o mês. 
Em alguns finais de semana, mesmo na nossa 
gestão, frente à superintendência de Polícia 

Técnico-Científica, tivemos que transportar 
corpos dos SMLs de Cachoeiro, Colatina e 
Linhares, para serem necropsiados em Vitória 
e serem liberados para as famílias. Isso é 
lamentável.  
Desde já, agradeço aos senhores deputados 
pelo compromisso que demostram com a 
sociedade capixaba, com a segurança pública 
do nosso estado e o combate às organizações 
criminosas. 
Havendo quorum, e como há quorum, declaro 
abertos os trabalhos da comissão.    
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Com relação à ata, senhores deputados, se 
assim os senhores concordarem, deixaremos de 
fazer a leitura, porque já encaminhamos por e-
mail e por whatsapp. Se todos concordarem e 
não tiver qualquer alteração a ser feita, 
daremos como aprovada. 
Deputado Coronel Quintino? (Pausa) 
Concorda. 
Deputado Euclério Sampaio? (Pausa) 
Concorda. 
Deputado Mameri? (Pausa) 
Concorda. 
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Concorda. 
Deputado Lorenzo Pazolini? (Pausa) 
Concorda. 
Deputado Capitão Assumção? (Pausa) 
Concorda. 
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
Também concorda. 
Eu peço à secretária que faça a leitura do 
Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
OFÍCIO/GDAQ/Nº 026/2019 encaminhado pelo 
Excelentíssimo Deputado Coronel Alexandre 
Quintino, justificando sua ausência na reunião 
ordinária realizada no dia 25 de fevereiro do 
corrente, por motivos de representação 
parlamentar com conflitos de horário. 
  
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – Ciente. Inclua-se no banco de 
dados do parlamentar. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
OFÍCIO/GDEM/Nº 042/2019 encaminhado pelo 
Excelentíssimo Deputado Emílio Mameri, 
justificando ausência na reunião ordinária 
realizada no dia 25 de fevereiro do corrente, por 
motivos de representação parlamentar com 
conflitos de horário. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Ciente. Inclua-se no banco de 
dados do parlamentar. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

OFÍCIO/GDMS/Nº 071/2019 encaminhado pelo 
Excelentíssimo Deputado Marcelo Santos, 
justificando ausência na reunião ordinária 
realizada no dia 25 de fevereiro do corrente, por 
motivos de representação parlamentar com 
conflitos de horário. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – Ciente. Inclua-se no banco de 
dados do parlamentar. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
OFÍCIO/PMES/AJUDÂNCIA GERAL Nº 071/2019 
encaminhado pelos Comandante Geral da PMES 
Cel. Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça 
e Comandante Geral CBMES Coronel Alexandre 
dos Santos Cerqueira, relatório técnico que trata 
da avaliação dos óbitos dos militares estaduais 
nos últimos trinta e um anos. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Ciente. Oficie-se à diretoria de 
saúde da PM, na pessoa do Coronel Douglas 
Caus, solicitando informações acerca das 
providências que vem sendo adotadas visando 
resguardar a saúde dos policiais. E encaminhem-
se cópias ao Deputado Capitão Assumção, 
conforme nos foi solicitado anteriormente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
ORDEM DO DIA: 
  
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Conforme deliberamos na 
última sessão desta comissão, nós agendamos 
as audiências públicas e coloco em deliberação 
as datas e locais além dos horários das 
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realizações das audiências, solicitadas pelos 
sindicatos e associação: Iases, Sejus e PC. 
Indicando como sugestão aos nobres deputados 
o dia 26/03/2019, às 19h, audiência da Polícia 
Civil, no auditório Augusto Ruschi; dia 03/04, às 
14h, uma quarta-feira, audiência da Sejus, no 
plenário Dirceu Cardoso; e no dia 10/04, às 14h, 
audiência do Iases, no plenário Dirceu Cardoso. 
Como votam os nobres deputados?  
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Concordo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – O Deputado Coronel 
Quintino concorda. 
 Deputado Euclério?  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – De 
acordo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Deputado Euclério 
Sampaio de acordo.  
 Deputado Mameri? 
 
  O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Concordo com a proposição.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Deputado Mameri 
de acordo.  
 Deputado Luciano? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Concordo, senhor presidente.  
  

 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Deputado Luciano 
concorda. 
 Deputado Lorenzo Pazolini? 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(PRP) – Eu acompanho a proposição, senhor 
presidente.  
  
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Deputado Lorenzo 
acompanha. 
 Deputado Enivaldo dos Anjos?  
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Também.  

 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – O Deputado 
também acompanha, Deputado Enivaldo dos 
Anjos.   
 Deputado Capitão Assumção? (Pausa) 
 Deputado Capitão Assumção também 
concorda. 
 Deputado Marcelo? (Pausa) 
 Deputado Marcelo também concorda.  
 Então, ficam agendadas. 
Encaminharemos, depois, as datas, para os 
nobres colegas.  
 Nos últimos dias nós temos tido uma 
série de notícias com relação aos sérios 
problemas que têm ocorrido nos Bailes do 
Mandela. Temos, também, visualizado pela 
imprensa televisiva, escrita, com relação, 
também, à violência contra as mulheres. Fato, 
inclusive, lamentável que nós presenciamos 
pelos noticiários no Sul do nosso estado. Eu 
coloco à deliberação dos nobres colegas uma 
audiência pública sobre os Bailes Mandela e 
sugiro a data 19/03, às 19h, no auditório desta 
Casa.  
 Coloco, também, à deliberação, uma 
audiência pública para tratarmos as demandas 
da Polícia Militar, sugerindo, inclusive, o dia 
27/03, às 14h, no plenário Dirceu Cardoso desta 
Casa de Leis.  
 Coloco, também, em deliberação, uma 
audiência pública sobre a violência contra a 
mulher, sugerindo a data de 20/03, às 14h, no 
plenário Dirceu Cardoso. E, também, com 
relação ao Departamento Médico-Legal, cujo 
sindicato dos policiais civis fez uma visita 
recentemente, constatando, divulgando aí na 
imprensa a carência daquele departamento. 
Inclusive, estendendo-se aos serviços médico-
legais de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e 
Linhares. Eu sugiro a data de 15/03, às 9h, e 
pergunto como votam os colegas.  

  
 O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 
Senhor presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Pois não.  

 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Eu 
pediria a V. Ex.ª, que tendo em vista o número 
enorme de deliberações, pudesse encaminhar 
um roteiro meramente das audiências para os 
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nobres membros titulares e efetivos para que os 
mesmos possam colocar em suas agendas, até 
por conta do número elevado de audiências. 
Mas, antecipando o meu voto, eu voto com a 
proposta do proponente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Eu pergunto se os 
demais deputados concordam. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Senhor presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Pois não, deputado.  
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Eu quero entender que eu não estou 
conseguindo alcançar o sentido de audiência 
pública nesses temas, até porque audiência 
pública é, na verdade... Porque V. Ex.ª não disse 
quem serão os convidados. Porque ela é uma 
audiência em que você reúne autoridades ou 
várias autoridades para comandar um litígio, ou 
tentar esclarecimento de pontos.  
Então, se for audiência pública, eu gostaria de 
saber quem vai ser convidado, o que vai ser 
debatido, porque não tem como fazer audiência 
pública se não tiver essa necessidade da 
exposição dos assuntos. Por exemplo, citou, 
aqui, um assunto ligado à Polícia Civil. Não é 
isso? Então, nós vamos trazer aqui o secretário 
de Segurança? Vamos trazer aqui o 
superintendente? O delegado? Porque senão 
não tem sentido. Audiência pública tem que ser 
entre as partes. Tem que vir autoridade e tem 
que vir o outro lado. É o sindicato? Então, o 
sindicato vem aqui para poder participar de uma 
audiência pública com o superintendente.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Nessas audiências, 
caro deputado, serão convidadas autoridades. 
Por exemplo, como V. Ex.ª disse, fez menção 
aqui ao Departamento Médico-Legal, 
certamente o delegado-chefe da Polícia Civil 
deveria ser convidado e será convidado, o 
superintendente de Polícia Técnico-Científica 
será convidado porque ele é o responsável, 
obviamente, pelo Departamento Médico-Legal. 
Ele é, inclusive, o chefe do diretor do 
Departamento Médico-Legal. Terá que ser 
convidado aqui o diretor do Departamento 

Médico-Legal, que é uma autoridade, inclusive, 
muito competente, um médico muito 
competente, que atua dentro das limitações que 
lhes são impostas. Então, todas essas 
autoridades seriam obviamente convidadas para 
participar dessa audiência pública, além, 
obviamente, do Sindicato dos Policiais Civis e 
associações. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Pois é, mas eu entendo, segundo melhor juízo, 
que nós devíamos, primeiro, aprovar uma por 
uma e esperar a realização de uma para aprovar 
a outra, porque essa questão tem problema de 
agenda e tem problema da própria falha. Se a 
autoridade não puder vir naquele dia, fica 
desmarcado. E, segundo, que nós precisamos 
saber o que vamos convocar para saber se há 
concordância. Porque, por exemplo, eu entendo 
que muitas coisas, nós estamos há menos de 
noventa dias de Governo, então vejo que muita 
coisa que você está querendo resolver, com 
noventa dias, não é possível, porque, às vezes, o 
secretário da pasta nem tem ainda informações 
do andamento do funcionamento da questão. 
 Então, queria propor que a audiência 
pública fosse aprovada individual e que fosse 
aprovado qual assunto nós vamos tratar e quem 
será convidado para saber se a gente vai 
concordar ou não. Porque nós não podemos 
aprovar audiência pública aqui às escuras, para 
depois a comissão decidir quem vai chamar. 
 Audiência pública tem esse sentido legal, 
que é assunto para ser debatido entre 
contrários e definido o que vai ser feito, a não 
ser que nós mudemos de audiência pública para 
reunião. Aí, reunião, tudo bem. Pode convidar, a 
pessoa pode vir ou não. Agora, audiência 
pública tem um caráter objetivo e legal de 
definição para resolver ou tentar fazer uma 
apaziguação ou uma solução de um problema, 
de conflito ou de falta de solução de um assunto 
que tem que ser debatido. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE - PSL) – Algum outro 
deputado deseja se pronunciar? (Pausa) 
 Deputado Luciano. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Senhor presidente, demais colegas e todos os 
presentes, eu levei bastante em consideração a 
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fala do nosso Deputado Enivaldo dos Anjos. 
Realmente, nós precisamos ter objetividade, e 
se fizermos agenda sobre agenda, sem a calma, 
o equilíbrio necessário, pode ser que nós, ao 
invés de contribuir, prejudiquemos o 
andamento de um diálogo que pode ser mais 
proveitoso. Então, até parabenizo o Deputado 
Enivaldo por essa colocação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE - PSL) – Tendo em vista a 
colocação dos colegas, mais alguém quer fazer 
uso da palavra?  
Deputado Euclério Sampaio, quer fazer uso da 
palavra? (Pausa) 
 Tendo em vista a colocação do colega 
Enivaldo dos Anjos, sugiro, inclusive, deputado, 
que a gente passe para a próxima reunião já 
com uma agenda e com melhores indicações 
para que a gente possa agendar essas 
audiências.  
Concorda, deputado?  
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Concordo sim, mas poderia, se V. Ex.ª tem 
interesse, aprovar logo uma hoje para a 
primeira data, e, depois, na outra sessão, a 
gente discutiria as outras, porque V. Ex.ª acabou 
ficando com o privilégio e a exclusividade de 
fazer todas as audiências públicas, e nós aqui 
temos nove membros e gostaríamos, também, 
de repente, de fazer alguma. V. Ex.ª 
monopolizou a agenda toda.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE - PSL) – Vou sugerir, 
deputado, que nós coloquemos como a primeira 
audiência pública a do Departamento Médico-
Legal, se assim houver concordância de V. Ex.ª.  

 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Aí 
eu gostaria de saber quem serão os convidados, 
porque isso é importante. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE - PSL) – Quem serão os 
convidados, como eu falei anteriormente, o 
delegado-chefe da Polícia Civil, o doutor Arruda; 
o superintendente de Polícia Técnico-Científica, 
o perito Renato; o sindicato; o diretor do 
Departamento Médico-Legal, associações de 
perito, por exemplo, criminal, que queiram 

participar do evento; e o secretário de 
Segurança. 
 Concorda, deputado? 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Concordo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE - PSL) – Se houver sugestão 
de outra autoridade por parte de V. Ex.ª, nós 
poderemos incluir. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(PRP) – Então, vamos votar, senhor presidente, 
essa visita técnica ao DML em 15.03, à 9h. Não é 
isso? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – Exatamente. 
  
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(PRP) – Então, vamos colocar em votação, e a 
gente passa para o próximo item. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Senhor presidente, gostaria também de fazer 
uma observação, porque, nós, aqui nesta Casa, 
temos o princípio de receber todas as pessoas, e 
fazemos isso com muita satisfação. Agora, 
gostaria que V. Ex.ª alertasse a segurança da 
Casa de que não é permitido a policial nenhum, 
nem civil, nem militar e nem a agente de 
segurança entrar armado no plenário. E que a 
segurança da Casa o convidasse a deixar a arma 
na portaria ou a se retirar do ambiente, porque 
não é legal e nem permitido que isso seja feito 
aqui, nos recintos da Assembleia Legislativa. E 
nós temos, aqui, gente armada no plenário.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – Atendendo à palavra do 
Deputado Enivaldo dos Anjos, eu gostaria que a 
segurança da Casa convidasse os nossos colegas 
policiais a que deixassem, porque é norma da 
Casa, não é permitido permanecer armado aqui, 
no recinto.  
Eu coloco em votação a deliberação da visita 
técnica ao Departamento Médico-Legal no dia 
15/03, às 9h. Se os colegas concordarem, 
permaneçam como estão. (Pausa) 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Sim, 
Deputado Marcelo?  
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Então, não estamos votando a audiência 
pública, estamos votando a visita? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – Estamos votando a visita 
técnica. Foi sugerida a visita técnica, 
inicialmente, ao Departamento Médico-Legal, 
no dia 15/03, às 9h.  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – 15/03 é que 
dia da semana?   
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – 15/03... Acredito que seja 
uma terça-feira... Quinta... Sexta-feira?   
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Sexta-feira. 
(Pausa) Tudo bem.   
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (PRP) – 
Sexta-feira próxima agora, desta semana que se 
inicia.  
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Perfeito.  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Eu acho 
que o presidente vai correr o risco de não ter 
número suficiente para abrir a sessão, hein. 
Sexta-feira?  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (PRP) – 
Não, é visita técnica. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – Não é sessão, é visita técnica, 
deputado.   
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Ah, tá.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – Nós vamos fazer, primeiro, a 
visita técnica, depois nós deliberaremos sobre a 
audiência pública.  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Então 
está bom.    
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – Então, ficou aprovada a visita 
técnica na sexta-feira, dia 15, ao Departamento 
Médico-Legal.   
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu até 
aprovo, mas eu já tenho um compromisso no 

município de Alegre nesse mesmo dia, pela 
manhã.    
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – Ok, deputado. Mas 
estaremos lá com quem puder estar presente. 
Inclusive a visita anterior, que foi agendada na 
sessão passada, quanto ao Complexo 
Penitenciário do Xuri, os deputados também 
não puderam comparecer. Mas nós estivemos 
ali. Eu estive, pessoalmente. (Pausa) 
Foi deliberado. Foi deliberado na sessão 
passada.  
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Senhor 
presidente, pela ordem!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – Pois não. Com a palavra, 
deputado.   
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Pedir a V. 
Ex.ª, como V. Ex.ª colocou aqui, na Ordem do 
Dia - eu não tinha visto a parte de trás, não -, as 
deliberações, então ficou aprovada, aqui, a 
visita técnica...  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – Ao Departamento Médico-
Legal, dia 15, às 9h.   
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Às 9h. E 
como as demais foi sugerido, aqui, pelo 
Deputado Enivaldo que nós pudéssemos colocar 
quem serão os convidados, tanto de um lado 
como do outro, por se tratar de uma audiência 
pública, eu acho que é interessante mandar isso 
para a gente, disponibilizar através da assessoria 
da Comissão de Segurança, para que nós 
possamos tomar conhecimento, e, se for o caso, 
sugerir até outras autoridades.   
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – Sugerir outras autoridades.  
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Outras 
autoridades. É verdade. É isso.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – Ok. Concordo, deputado.  
Conforme deliberado na reunião passada, houve 
a visita técnica 001, relatório enviado pelo 
WhatsApp, cópia nas pastas dos deputados, foi 
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realizada dia 28 de fevereiro do corrente, na 
Penitenciária Estadual II, do Complexo do Xuri, 
em Vila Velha. Estivemos ali eu, o doutor André, 
e os deputados, infelizmente, não puderam 
estar porque, naquele dia, inclusive, foi a 
inauguração do trecho de Iconha, e, 
certamente, muitas pessoas já haviam 
agendado esse compromisso.  
Naquela visita, nós detectamos alguns pontos, e 
fazemos algumas sugestões aqui que, inclusive, 
nos foram trazidas até por servidores da Sejus, 
que seriam: a abertura de concurso público, 
uma vez que a alternativa de contratação de 
DTs, designações temporárias, não soluciona a 
questão, já que DTs não possuem porte de 
arma, logo, não podem fazer escolta armada ou 
mesmo estar eficientemente nas guaritas.  
Os DTs, nós sabemos que eles não podem usar o 
armamento, não é? Não estão autorizados, 
ainda, pela legislação, e não podem, 
obviamente, fazer escolta. A gente sabe que o 
número de escolta é muito grande e eles não 
podem participar, exatamente por não estarem 
armados.  
Outro ponto que foi muito verificado ali e 
reclamado pelos servidores foi em relação à 
urgência na aquisição de rádios móveis de 
comunicação e do equipamento de revista body 
scan. Os servidores dali têm trazido rádios de 
comunicação de casa. E vocês sabem que isso 
ajuda muito na segurança, obviamente, dentro 
dos presídios, no contato entre os servidores, e 
seria uma indicação, também, para aquisição. A 
gente sabe da dificuldade do Governo, mas, 
pelo menos, o Governo poderia colocar na 
pauta para que em breve ou quando tivesse 
condições fizesse essas aquisições. 
 A realização também de convênio com a 
Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para que 
os agentes penitenciários tenham acesso à 
Deon, Delegacia Online, e possam elaborar o 
boletim unificado.  
 Caros colegas, temos visualizado que 
essas ocorrências que são registradas no interior 
do sistema prisional, os servidores têm que 
deslocar, por exemplo, vamos dar um exemplo 
de uma mulher entrando com drogas para 
entregar a um detento. Os servidores têm que 
se deslocar daquele local com essa pessoa, 
detida ou presa em flagrante, têm que se dirigir 
a uma delegacia regional, quer seja de Cariacica, 
de Vila Velha ou de onde estiver funcionando, 

para que possam registrar o boletim de 
ocorrência. Ocorre que chegando ali, os policiais 
civis já estão fazendo alguns registros. A Polícia 
Militar que tem já acesso à Delegacia Online, 
também está fazendo registro daquelas 
ocorrências e esses servidores da Secretaria de 
Justiça permanecem horas a fio naquele local 
até que se disponibilize um computador e algum 
servidor da Polícia Civil para que possa realizar 
ou confeccionar essa ocorrência.  
 Então, acho muito interessante que fosse 
feito esse tipo de convênio, que é uma 
reivindicação da categoria que tem prejudicado 
e muito. Com esse convênio, que é uma coisa 
muito simples, eles teriam acesso, chegariam 
aos plantões e seriam atendidos também de 
imediato. 
 Sugerimos ainda, ao final, se assim os 
colegas entenderem, que esse relatório que já 
foi encaminhado aos colegas, fosse enviado uma 
cópia ao Ministério Público para conhecimento, 
à Defensoria Pública do Estado do Espírito 
Santo, ao Tribunal de Justiça, à Casa Civil, ao 
Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária e à própria Sejus, dando ciência, 
solicitando a adoção de providências cabíveis, 
bem como o retorno a esta comissão das 
providências adotadas. 
 Eu coloco à disposição e deliberação dos 
nobres colegas. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(PRP) – Senhor presidente, pela ordem! 
 Vou só aderir, mas acho que a gente 
precisa, em relação à primeira questão do 
acesso à Deon, a Comissão poderia encaminhar 
um ofício, então, ao secretário de Segurança 
Pública e Defesa Social, sugerindo que seja 
franqueado, seja estabelecido... Na verdade, 
nem precisa de um convênio porque são duas 
secretarias afins, um instrumento normativo 
interno, talvez uma instrução de serviço ou uma 
portaria conjunta, regulamentando o acesso 
então dos servidores da Sejus à Deon para a 
inclusão de dados de formulação de boletins 
unificados. E encaminhamos em nome da 
comissão essa formulação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – (PSL) – Acho que seria 
bastante interessante, deputado, e ficaria 
acertado só quem liberaria depois as senhas 
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para os servidores. Mas com certeza agilizaria 
muito o trabalho dos servidores da Secretaria de 
Justiça. 
  
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(PRP) – O próprio ato normativo interno ou a 
instrução de serviço ou uma portaria do próprio 
secretário, uma portaria conjunta dos dois 
secretários: secretário de Justiça e secretário de 
Segurança Pública e Defesa Social, 
normatizando o acesso, obviamente as 
responsabilidades a um eventual cometimento 
de alguma infração administrativa, vazamento 
de uma informação adequada, mas 
privilegiando o bom servidor e tornando mais 
célere o registro desse tipo de ocorrência que 
infelizmente ainda é muito corriqueira no 
interior das unidades prisionais. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – (PSL) – Algum outro colega 
deseja fazer uso da palavra? (Pausa) 
 Se todos concordam, vamos fazer essa 
solicitação através do conselho e passaremos 
depois para que os colegas tomem 
conhecimento. 
 Solicito à secretaria que continue a 
leitura do relatório da reunião anterior sobre os 
resultados das reuniões com os sindicatos e 
associações, com ênfase nas reivindicações. 
 
  (A senhora secretária lê) 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – (PSL) – Senhores deputados, várias 
demandas nos foram apresentadas pela 
Associação dos Escrivães, que certamente são 
pautas comuns à PC e à PM. Por isso apresento 
para deliberação dos senhores deputados que a 
Comissão de Segurança agende uma reunião 
com o Governo, com vista a discutir um 
cronograma de recomposição de perdas 
salariais.  
Pergunto como votam os deputados. 
Obviamente, nós sabemos as dificuldades que o 
Governo está enfrentando, mas para início de 
diálogo entre esta Comissão e o Governo, eu 
pergunto como votam os deputados ou se 
alguém quer se pronunciar. (Pausa) 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (PRP) – 
Concordo. 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Não havendo mais quem 
queira, vamos agendar, obviamente em comum 
acordo com os colegas, para que a gente possa 
ter essa agenda com o Governo.  
Apresento, ainda, como deliberação dos 
senhores deputados, pedido à procuradoria da 
Casa para que ajude esta Comissão a elaborar 
um estudo a fim de propor a modernização das 
leis n.º 3.400, 04/90 e Lei Complementar n.º 
892/18, ouvindo-se o comando da PC-ES e as 
respectivas representações classistas das 
diversas categorias da PC e como votariam os 
colegas deputados ou se alguém quer fazer 
algum comentário sobre o assunto. (Pausa)  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (PRP) – 
Somar à manifestação de V. Ex.ª, mas acho 
importante que também seja oficiado para o 
comandante-geral da Polícia Militar e o 
delegado-geral da Polícia Civil para que, 
querendo, e se for uma mera faculdade, indique 
o representante para também fazer parte desta 
Comissão e acompanhar os trabalhos, até como 
forma de trazer sugestões, de trazer 
implementações, e medidas que possam vir a 
colaborar e somar com essa oportunidade de, 
efetivamente, restabelecer e adequar à 
Constituição Federal de 88, porque é uma 
legislação draconiana, uma legislação 
desatualizada e, em grande parte dela, não 
recepcionada pela Constituição Federal de 88, é 
uma legislação que não está mais atualizada de 
acordo com os preceitos, direitos e garantias 
mínimas fundamentais do cidadão e, 
eventualmente, o servidor público se enquadra 
como um sujeito de direitos.  
Então, acho importante também franquearmos 
a oportunidade de os dirigentes, hoje, da Polícia 
Militar e da Polícia Civil, encaminharem um 
representante para também somarem conosco 
nessa luta e nessa batalha pela atualização 
normativa, que é importante como garantia 
para a sociedade capixaba. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – O Deputado Euclério deseja 
se pronunciar? Não havendo mais quem queira 
se pronunciar, nós faremos os 
encaminhamentos. Lamentavelmente... 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Presidente. 
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (PRP) – 
Pois não, deputado. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Eu queria 
pedir pela ordem. Em face do tamanho da 
Ordem do Dia e também em face de nós termos 
hoje um convidado aqui, que é subsecretário de 
estado de uma secretaria que tem muito serviço 
e muita ocupação, eu gostaria de propor à Mesa 
fazer uma inversão da pauta para que a gente 
pudesse ouvir o subsecretário, liberá-lo em 
seguida, para que ele pudesse voltar a trabalhar, 
e nós pudéssemos continuar e pudéssemos 
continuar com os nossos expedientes 
enfadonhos, que são muitos, e a gente pudesse 
favorecer e liberar o profissional que está à 
disposição para que ele pudesse, logo em 
seguida, retomar sua atividade na secretaria.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Concordo com o Deputado 
Enivaldo dos Anjos, mas vamos terminar 
apenas, Deputado Enivaldo, as reivindicações da 
Epes, que são só mais dois parágrafos, e já 
faremos a inversão conforme solicitação de V. 
Ex.ª.  
Lamentavelmente, em razão dos baixos salários, 
não é raro o fato de servidores policiais civis não 
permanecerem nos cargos, fazendo da polícia 
um trampolim – sejam escrivães, investigadores, 
agentes, peritos, médicos-legistas, como 
delegados de polícia – para tanto, apresento a 
deliberação dos senhores deputados que são 
sugestões de aditamento da comissão de 
concurso em andamento pela ampliação do 
número de vagas para o cargo de escrivão, e 
outros cargos também, do edital 001/2018 da 
PC em andamento, sobre o risco de tornar-se 
inviável e improdutivo em pouco tempo.  
Eu estive conversando agora mesmo, Deputado 
Enivaldo, com V. Ex.ª, com relação, inclusive aos 
números ínfimos de vagas disponibilizadas. Nós 
sabemos que a carência da polícia, Deputado 
Lorenzo, é muito grande. A carência é imensa, e 
quando você abre o concurso para um número 
maior de vagas, obviamente, mesmo que o 
Governo não tenha condições de contratar 
naquele primeiro momento, nós já temos esses 
policiais aprovados. Você sabe que o concurso é 
muito demorado, o concurso é lento, 
obviamente, é mais de ano para que os policiais 
possam assumir, então, se houver esse 

entendimento para o aumento do número de 
vagas, dei, inclusive, como exemplo para o 
Deputado Enivaldo, o concurso de 1993, em que 
o número elevadíssimo de policiais foi nomeado 
em 2012, pelo nosso atual Governador Renato 
Casagrande. Então essa sugestão, acho que seria 
muito bem plausível para que aumentasse o 
número e, assim, à medida que o Governo 
tivesse condições de contratar, iria recompondo 
os cargos. 
Qual o entendimento de V. Ex.ª, Deputado 
Lorenzo? 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (PRP) – 
Acompanho a proposição, senhor presidente, 
até em razão do elevado custo, hoje, para 
realização, manutenção de um concurso 
público, de um certame, e também o decurso de 
prazo, você demora, no mínimo, nove, dez, doze 
meses para realizar uma disputa que tenha o 
mínimo de condição e que efetivamente 
selecione os mais aptos e os melhores. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Eu apresento ainda uma 
deliberação aos senhores deputados para uma 
indicação ao Governo do Estado visando à 
incorporação do tempo de serviço prestado nas 
forças de segurança pública dentro e fora do 
Espírito Santo para enquadramento da 
referência horizontal na tabela dos subsídios. 
Exemplificando, deputados. Nós temos aqui na 
própria Polícia Civil, Deputado Coronel Quintino, 
delegados, e temos exemplo de um delegado, 
doutor Paulo Rogério, que serviu durante 
muitos anos na briosa Polícia Militar, prestou 
concurso na Polícia Civil, hoje é delegado de 
polícia nosso, superintendente da região das 
montanhas e, obviamente, aquele tempo dele 
lá, todo o tempo na Polícia Civil, não foi contado 
para os subsídios. 
Nós temos outro caso também relevante na 
Polícia Civil, também de um delegado, doutor 
Sérgio de Mello, que prestou até o presente 
momento quarenta e quatro anos de serviço 
policial no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, e 
está ainda no nível nosso dez, onde o máximo é 
quinze. E ele, para chegar ao quinze, terá que 
trabalhar no mínimo mais dez anos. 
Então, faço essa sugestão a título de indicação 
porque isso obviamente favoreceria todos os 
nossos servidores, tanto policiais civis como 
policiais militares. 
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O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO – (PSL) 
– Presidente, concordo plenamente com essa 
indicação. Semana passada também recebemos 
em nosso gabinete alguns investigadores e 
escrivães, inclusive, que já era policiais militares, 
não só casos de delegados, escrivães e 
investigadores que exerceram mais de vinte 
anos na Polícia Militar, depois foram aprovados 
no concurso da Polícia Civil, estão na Polícia Civil 
há mais de cinco anos, e não entendo o porquê 
esse período em que ele ficou na Polícia Militar 
é simplesmente desconsiderado, como se ele 
não tivesse praticado nenhum serviço público 
no estado do Espírito Santo. E essa progressão 
horizontal que ele deveria ter pelo tempo de 
serviço é simplesmente deixada de lado e não 
levada em consideração. Então, concordo 
plenamente com essa indicação de V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Deputado Euclério, deseja se 
pronunciar sobre o assunto? 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Senhor 
presidente, esta comissão já luta por essa 
questão desde o mandato passado. Somos 
favoráveis a esse pleito. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – O sindicato, Deputado 
Euclério, está trazendo ainda outra situação. O 
policial civil, por exemplo, o investigador de 
polícia que presta o concurso para delegado de 
polícia também não leva para a progressão. É 
lamentável! 
Vamos fazer essa indicação e atendendo à 
sugestão do Deputado Enivaldo dos Anjos nós 
vamos fazer a inversão da pauta agora para 
ouvir o nosso Subsecretário de Justiça 
Alessandro Ferreira de Souza. Por gentileza, 
senhor Alessandro, o nome completo do senhor 
e a função que o senhor exerce na Secretaria de 
Justiça. 
 

O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – Bom 
dia, senhores deputados. Bom dia a todos. Meu 
nome é Alessandro Ferreira de Souza, 
atualmente subsecretário para Assuntos do 
Sistema Penal da Secretaria de Justiça. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Senhor Alessandro, foi 
deliberado na sessão passada, convocar o 

senhor, ou convidar o senhor, para comparecer 
aqui em plenário na sessão porque foram 
agendadas duas reuniões e elas foram 
desmarcadas na última hora, sem que tivesse, 
obviamente, sido comunicado em tempo hábil, 
e não houve qualquer justificativa, razão pela 
qual a comissão deliberou por convidá-lo a 
comparecer aqui e responder alguns 
questionamentos da Comissão de Segurança.  
Nós trabalhamos juntos durante algum tempo, 
tive a oportunidade de procurá-lo muitas vezes 
na Secretaria de Justiça. Obviamente, depois 
que o senhor assumiu outro cargo, nós tivemos 
algumas dificuldades de contato e outras 
pessoas foram colocadas para nos atender, 
porque a gente já não conseguia mais o contato 
do senhor, mas, de qualquer forma, nós 
agradecemos a sua deferência. 
Senhor Alessandro, o senhor é servidor de 
carreira da Sejus? 
 

O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – 
Perdão, o senhor poderia repetir, nobre 
deputado, porque eu estava prestando atenção 
aqui? 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Eu pergunto se o senhor é 
servidor de carreira da Sejus?   
 

O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – Não, 
não, sou comissionado da secretaria. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Há quantos anos o senhor 
trabalha na Secretaria de Justiça?  
 

O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – No 
total, dezessete anos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Quais as funções que o 
senhor exerceu naquela secretaria? 
 

O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – Eu 
entrei na Secretaria de Estado da Justiça, nobres 
deputados, para assumir um cargo de direção 
de unidade prisional. Sou advindo do Poder 
Judiciário e, lá, eu permaneci como diretor de 
unidade, passando por algumas unidades do 
nosso estado durante dez anos. A posteriori, fui 
para a diretoria-geral e depois a subsecretaria, 
atualmente a Subsecretaria para Assuntos do 
Sistema Penal. 
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O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Quais as atribuições, senhor 
Alessandro, da sua Subsecretaria de Assuntos 
Penais e quais os setores que estão 
subordinados? 
 
O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – A 
subsecretaria atua diretamente no nível 
operacional da Secretaria de Estado da Justiça, 
ou seja, nós comandamos todas as unidades 
prisionais do estado do Espírito Santo, trinta e 
cinco prisionais e também as duas unidades de 
saúde – nós temos um CTP e temos também 
uma USP, um hospital psiquiátrico e uma 
Unidade de Saúde Prisional. E nós também 
temos algumas gerências ligadas a nossa 
subsecretaria. A gerência responsável pela... 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Senhor subsecretário, só um 
minutinho. O senhor pode se sentar, pode ficar 
à vontade.  
 
O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – 
Obrigado.  
Nós temos uma diretoria em nível de gerência, 
que cuida da parte de assistência jurídica para 
os presos. Nós temos também uma gerência de 
saúde prisional. Nós temos também uma 
gerência de diretoria-geral em nível de gerência, 
mas o nome é diretoria-geral, que cuida de toda 
a articulação de gestão das unidades prisionais 
da Secretaria de Justiça. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Senhor subsecretário, em 
visita técnica que nós realizamos no dia 28/02, 
no PEVV II, no Xuri, nós vislumbramos algumas 
irregularidades. É certo que nós não rodamos 
todas as unidades, até porque o tempo era 
muito restrito e nós tínhamos outras agendas 
no mesmo dia, mas, ali, nós verificamos, por 
exemplo, a superlotação. A unidade tem 
capacidade para seiscentos e setenta e dois 
internos, havendo naquele dia mil, trezentos e 
setenta e quatro internos. Um flagrante de 
desrespeito ao artigo 85 da LEP, que regula que 
estabelecimento penal deverá ter lotação 
compatível com a sua estrutura e finalidade. 
Outro fator no momento da visita técnica: uma 
médica estava de plantão, quer dizer, deveria 
estar de plantão, porque constava na escala. A 

doutora Maria da Graça Vaz Daltro não se fazia 
presente e não havia uma justificativa para tal. A 
Resolução 16 do CNPCP, Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária, estabelece 
diretrizes em relação à execução das penas por 
respeito à vida e à dignidade da pessoa humana. 
Outro ponto perceptível está na Resolução 
1.ª/2008, que delibera que a ampliação do 
quadro funcional deve ser por meio de concurso 
público e contratações em quantitativo 
adequado ao bom funcionamento dos 
estabelecimentos prisionais. 
Eu queria que V. Ex.ª se pronunciasse a respeito 
do assunto e do que foi detectado. 
 
O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – 
Claro. Senhor presidente, eu acho que nós 
precisamos apenas para introduzir o assunto 
fazer uma referência histórica. Nós temos 
atualmente no estado do Espírito Santo após a 
reconstrução do sistema, temos treze mil, 
oitocentas e setenta e três vagas disponíveis. 
Mas nós também possuímos uma massa 
carcerária que cresce a mil e quinhentos 
presos/ano. Nós hoje temos no estado do 
Espírito Santo uma massa carcerária total de 
vinte e três mil presos aproximadamente. Nós 
vivemos um cenário de superlotação em todas 
as nossas unidades prisionais.  
Essa superlotação que, por certo, V. Ex.ª 
contemplou na PEVV II não é, 
digamos assim, uma excepcionalidade. Na 
verdade isso já acontece praticamente em todas 
as nossas unidades.  
Temos também uma questão, como o senhor 
bem mencionou, a questão nossa de pessoal. 
Com esse avanço da massa carcerária, como V. 
Ex.ª bem mencionou acerca da Polícia Civil, nós 
também temos uma dificuldade muito grande 
na contratação dos profissionais. Ou seja, nós 
não conseguimos acompanhar esse crescimento 
dessa massa carcerária.  
Hoje, para o senhor ter uma ideia, temos em 
torno de três mil e quatrocentos servidores 
trabalhando na Secretaria de Estado da Justiça 
nos quadros operacionais. Desses três mil e 
quatrocentos, mil e novecentos são efetivos. O 
restante se encontra em designação temporária. 
Um cenário que para nós é necessário para 
manter o sistema, mas não desejável.  
Apresentamos à antiga gestão a necessidade de 
um concurso público, porém também ficamos 
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reféns da questão do ajuste fiscal por que o 
estado passava. Conseguimos autorização para 
o concurso público no final do ano passado e 
esse concurso público está sendo 
redimensionados agora, já com o aumento da 
massa carcerária até o final do ano e, assim, nós 
planejamos entregar ao nosso governador, a 
nossa real necessidade para um concurso 
público. Claro que isso vai depender da situação 
fiscal do estado. Mas é necessário a nosso ver, 
por conta disso que V. Ex.as fizeram a brilhante 
participação de ir lá e contemplar e que assim 
está franqueado em todas as unidades 
prisionais, não pode ser diferente disso.  
Mas nós precisamos colocar, aqui para os 
senhores, que isso não é o único problema da 
PEVV 2. Essa questão da superlotação aflige 
todo o nosso estado e, como coloquei no início  
na minha fala, nós também temos um problema 
com a questão das vagas.  
Temos hoje, um edital na rua para construção 
de uma unidade para oitocentas vagas. Essa 
unidade, inclusive, nós planejamos, pelo menos 
desejamos, senhor presidente, que seja 
construída no modelo de RDC, porque, caso 
contrário, no modelo convencional vamos ter 
uma construção de seis anos. O que vai nos 
imputar o insucesso do nosso esforço. Então, 
esperamos que essa unidade possa ser 
construída num prazo máximo de dois anos e, 
assim, nós possamos enfrentar um pouco 
melhor essa questão da superlotação. 
Não obstante isso, nós estamos também 
fazendo um trabalho de reativação do nosso 
IRS, Instituto de Reabilitação Social, que é bem-
visto. Quem anda ali pela lateral da beira- mar 
vê aquele prédio histórico. Infelizmente foi 
desativado por nós. Não gostaríamos de reativá-
lo, mas, na situação, se faz necessário que essa 
reativação seja feita.  
Nós também temos uma unidade e o senhor 
bem conhece, fazendo menção à época em que 
trabalhávamos em conjunto, o nosso CDPC, 
onde antigamente tínhamos as celas metálicas. 
A nossa ideia é aproveitar a muralha daquela 
unidade, construir ali. Isso nós faríamos, 
inclusive, com obras de presos dentro dos 
nossos convênios, uma unidade para o regime 
semiaberto, ajudando assim também a tirar um 
pouco da nossa pressão nesse regime. 
Então, os senhores imaginem que tudo isso está 
sendo feito, todo esse esforço está sendo feito 

para a gente tentar controlar um pouco isso, 
mas mesmo assim ainda é pouco. 
Então, hoje, também já trabalhamos com a 
possibilidade, junto com o Poder Judiciário, para 
poder dar um pouco mais de celeridade às 
questões processuais e, assim, não termos, na 
massa carcerária, pessoas que não precisariam 
mais estar presas.  
Estamos com a proposta de começar as 
audiências por videoconferências. Nós também 
temos a questão do monitoramento eletrônico, 
que também está caminhando com o Poder 
Judiciário, para aqueles presos que já estão, 
praticamente, na porta de saída do sistema, 
que, inclusive, já saem para trabalhar durante o 
dia e só se recolhem à noite no presídio. Então, 
quer dizer, a nossa proposta é que esses presos 
possam ser monitorados eletronicamente e se 
recolham em casa, trazendo assim economia 
para os cofres públicos e que a gente possa 
reverter essa economia também em algo mais 
benéfico para o sistema. 
Então, eu quero trazer para V. Ex.ª que muitas 
das observações que foram trazidas nesta 
reunião, por exemplo, aquisição de rádios, 
aquisição dos body scans, concurso público, já 
estão no nosso radar.  
Nós precisamos, sim, agora, fazer uma gestão 
junto ao nosso governador, que está bastante 
sensível a esta causa. Se os nobres deputados se 
lembrarem, as falas iniciais do governador 
foram falas de grande preocupação com o 
sistema prisional e nós temos colocado, de 
maneira muito clara, para nosso gestor maior, 
as necessidades, de maneira que colhemos dele 
essa sensibilidade e acreditamos que nos 
próximos dias teremos boas notícias.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Senhor Alessandro, o senhor 
vê alguma luz no fim do túnel ou um prazo para 
que seja, pelo menos, minimizado o problema 
da superlotação carcerária?  
Nosso Governo está iniciando agora e 
certamente ele vai ter que ainda estar a par da 
situação, para que possa obviamente fazer 
alguma coisa com relação ao sistema prisional.  
Mas V. Ex.ª já está há alguns anos à frente da 
subsecretaria e o pergunto se existe alguma 
previsão para minimizar o problema. Nós já até 
discutimos aqui anteriormente em reuniões 
anteriores a superlotação, obviamente, porque 
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o número de vagas oferecidas está muito 
aquém do número de detentos, de reclusos que 
temos aqui no estado do Espírito Santo.  
O senhor vê algum prazo que possa ser plausível 
para isso?     

 
O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – 
Acredito, senhor presidente, que podemos 
trabalhar, pelo menos, com prazo de três anos. 
O porquê desse prazo? Precisamos, 
independente de qualquer esforço, gerar vagas.  
O nosso governador no início do Governo iniciou 
um trabalho que na verdade é um trabalho em 
que estamos colocando muita energia, que é a 
criação de um grupo interdisciplinar justamente 
para estudar essa questão, porque, bem como o 
senhor disso, nós, sozinhos, não conseguimos 
fazer nada. Todas as ferramentas que dispomos, 
todos os esforços que fazemos no Poder 
Executivo, precisamos do apoio do Poder 
Judiciário, precisamos da anuência do Ministério 
Público e da atuação direta da Defensoria 
Pública e da OAB.  
De maneira que esse grupo visa o quê? Colocar 
todas essas ideias e essas dificuldades à mesa e 
aí tentarmos construir juntos algumas soluções.  
Peço desculpas a V. Ex.ª pela minha fala. Vou 
usar um termo muito popular, mas eu poderia  
dar um chute de, pelo menos, três anos porque 
estamos no primeiro ano de Governo. Esse 
problema já se arrasta há oito anos. Então, é um 
problema que enfrentou, como volto a dizer, 
um ajuste fiscal pesado.  
Estamos agora numa situação de alerta no 
nosso estado em relação a essa questão do 
equilíbrio fiscal das contas. Então, não adianta 
também eu imaginar aqui que vamos ter uma 
solução a curto prazo, mas acredito que vai se 
iniciar neste ano uma construção e dessa 
construção, presidente, acredito que vamos 
colher frutos, sim. 
Só para o senhor ter uma ideia e os nobres 
deputados também, temos hoje esse projeto 
das tornozeleiras eletrônicas. Temos disponíveis 
atualmente mil tornozeleiras no nosso estoque 
e temos num projeto-piloto duzentos e vinte e 
dois presos monitorados. Não temos com esses 
presos nenhuma ocorrência, absolutamente 
zero.  São presos do regime semiaberto que já 
estão trabalhando. O nosso compromisso, 
enquanto Estado, é mantê-los trabalhando nas 
nossas frentes de trabalho e que, assim 

monitorados, possam continuar, só que se 
recolhendo em casa para cumprir suas penas.  
Ou seja, não estamos falando aqui de nenhum 
tipo de impunidade, de nenhum tipo de 
facilidade. Estamos falando realmente de 
economia para os cofres públicos, estamos 
falando de algo que acho que vai trazer mais 
resultado do ponto de vista da ressocialização.  
Imaginem que temos uma meta de chegar até 
mil tornozeleiras até o final do ano. Ou seja, vão 
ser mil presos a menos no sistema prisional 
capixaba. Isso dá uma ideia do que podemos 
fazer. Se esse projeto continuar indo nos bons 
resultados que vem apresentando, acreditamos, 
presidente, que vamos ter, sim, coisa boa. Mas 
acredito que não em menos de três anos.  
  
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Deputado Lorenzo Pazolini 
solicitou a palavra.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (PRP) – 
Bom dia, subsecretário. 
 
O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – Bom 
dia, deputado. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (PRP) – 
Tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui na Casa.  
 
O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – O 
prazer é todo meu, Ex.ª. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (PRP) – 
Fiquei só com uma dúvida na fala de V. Ex.ª com 
uma questão: essas mil tornozeleiras já estão 
disponíveis ou não? Duzentas e vinte e duas 
estão sendo usadas atualmente? 
 
O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – 
Exatamente. Sim, as mil estão disponíveis.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (PRP) – 
Então, temos praticamente setecentos e 
oitenta, setecentos e setenta e oito que 
poderiam ser utilizadas.  
 

O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – Sem 
dúvida, com mais vinte e cinco por cento de 
aditivo contratual, se for necessário.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (PRP) – 
E essas tornozeleiras seriam só destinadas a 
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presos condenados definitivamente, ou ainda a 
presos provisórios?  
 
O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – O 
nosso projeto prevê inicialmente os presos 
condenados no regime semiaberto 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(PRP) – Que já tivessem no final do 
cumprimento da pena, então? 
 
 O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA 
– Exatamente!  
Por que disso, deputado?  Porque tivemos uma 
experiência muito ruim no estado do Espirito 
Santo nos idos de 2013. Nós iniciamos ali um 
monitoramento eletrônico, porém o 
equipamento que usávamos não era o 
equipamento de qualidade e isso literalmente 
nos colocou numa posição vexatória junto ao 
Poder Judiciário e Ministério Público, porque o 
preso provisório muitas vezes era beneficiado 
com a tornozeleira para que pudesse responder 
em liberdade. E aí nós acusávamos o não 
cumprimento de alguma medida e quando 
íamos ver, na verdade era o equipamento que 
não estava funcionando. Isso é muito diferente 
do equipamento que estamos trabalhando hoje, 
que na verdade já estamos na terceira empresa 
e das três últimas o equipamento foi excelente, 
ou seja, agora que nós aprendemos a operar 
literalmente com a tornozeleira eletrônica. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(PRP) – Então, assim, uma reflexão que faço 
aqui é porque com essa expertise que foi 
adquirida e que foi incorporada já aos 
servidores, ao quadro técnico da secretaria, 
acho que precisamos partir, porque o grande 
problema hoje, e V. Ex.ª tem um conhecimento 
muito mais profundo do que o nosso aqui até, 
em relação, é ao preso provisório, aquele preso 
que ainda não foi condenado e que está 
aguardando a condenação.  
 Talvez tenhamos que buscar uma 
solução, efetivamente, uma forma de conciliar e 
de levar ao conhecimento dos magistrados, dos 
promotores de justiça e dos delegados de 
polícia também, a possibilidade de utilização 
dessa tornozeleira para o preso provisório, para 
tentar tornar o sistema um pouco menos 
caótico, um pouco menos superlotado, que é o 

interesse, até por uma razão econômica e 
financeira, simples de custo. Obviamente o 
custo da tornozeleira é infinitamente superior 
ao custo do preso que está sendo mantido em 
regime fechado ou do preso provisório.  
Então, eu acho que precisaríamos evoluir nessa 
área, para tentarmos, efetivamente, possibilitar 
que o magistrado determine medidas cautelares 
diversas da prisão, no caso dos presos que estão 
ainda aguardando a condenação, no caso os 
presos provisórios, que são a demanda hoje 
muito forte do sistema e que responde por um 
contingente, hoje uma massa carcerária 
considerável, até porque não temos quadros no 
poder público que respondam à demanda da 
quantidade de crimes que têm aumentado 
exponencialmente. 
 E esse aumento de mil e quinhentos 
presos por ano é inviável de se receber esse 
contingente de presos. Obviamente que 
nenhum estado da federação, nenhum país do 
mundo daria conta, mas acho que temos que 
procurar alternativas que sejam menos 
onerosas para o estado, para o cidadão, e que 
sejam tão eficazes quanto o encarceramento. 
 Então, fica aqui a minha sugestão no 
sentido de tentarmos aumentar ou possibilitar 
que esse preso provisório, que hoje fica no 
sistema, possa utilizar essa tornozeleira, que 
hoje já temos o contrato em vigor com mil 
tornozeleiras e com possibilidade de vinte e 
cinco por cento ainda pela Lei n.º 866, de 
fazermos uma adesão, um aditivo contratual na 
verdade, lá pela Lei de Licitações, pela 866, e 
que atenderia, acho, ao anseio tanto da 
secretaria quanto desta comissão e 
principalmente da sociedade. 
 

 O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA 
– Com certeza. E eu até vou além, deputado, 
claro e já acatando com toda honra essa vossa 
sugestão. Mas digo a V. Ex.ª que também temos 
colocado isso na nossa agenda.  
A nossa preocupação realmente, com juízes de 
varas de cognição, é justamente demonstrar 
para eles, nobre presidente, que o nosso 
equipamento é bom, ou seja, que aquela pessoa 
que está sendo monitorada não vai subverter a 
lei, não vai subverter aquilo que lhe foi imposto 
pelo magistrado. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(PRP) – É a superação de um paradigma 
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equivocado, né? Então, como houve uma 
experiência que não foi exitosa, uma 
experiência infeliz, vamos dizer assim, temos 
que efetivamente superar essa experiência e 
provar e comprovar através de números, fatos e 
relatórios que aquele sujeito que hoje estiver 
sujeito a uma medida cautelar, ou seja, que haja 
uma determinação de cumprimento de uma 
medida cautelar, que ele efetivamente cumpra 
essa medida e efetivamente seja monitorado no 
seu raio de atuação, porque acho que grande 
parte dos crimes, principalmente alguns crimes 
patrimoniais, Deputado Enivaldo dos Anjos, que 
têm penas, por exemplo, menores ou inferiores 
a quatro anos e que vão gerar uma substituição 
de pena lá pelo art. 44 do Código Penal, 
infelizmente, ainda, esse sujeito fica preso 
provisoriamente e a pena dele depois é 
substituída, ou seja, ele ocupa uma vaga de 
alguém que efetivamente deveria ficar preso e é 
uma vaga cara, onerosa para o sistema, e acaba 
sendo sujeito ali e estando sujeito à escola do 
crime, que infelizmente  o centro de formação 
de criminosos são os estabelecimentos penais, 
penitenciários. 
 Então, temos que evitar que esse sujeito 
“seja contaminado”, vamos dizer assim, por 
criminosos, autores de delitos de maior 
potencial ofensivo, de delitos mais graves, e 
tentar ressocializar esse sujeito na rua, 
obviamente sendo monitorado, sendo 
acompanhado, mas que, efetivamente, ele 
procure um trabalho que possa dignificá-lo. 

  
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 
Presidente. 
  
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – Pois não, Deputado Enivaldo. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – Eu 
concordo com as palavras do Deputado Pazolini, 
e gostaria de fazer uma sugestão. Nós sabemos 
que quem pode e quem deve determinar a 
utilização de tornozeleira pelo cidadão é o 
Judiciário, e o Judiciário não faz isso, até porque 
nós sabemos que nós temos quase quarenta por 
cento dos presos do Espírito Santo provisórios, 
tem gente até sem prisão preventiva decretada.  
Eu gostaria de sugerir que nós colocássemos em 
votação uma visita da Comissão de Segurança 
ao presidente do Tribunal de Justiça, para que a 

gente pudesse trabalhar essa ideia junto ao 
Tribunal de Justiça, no sentido de fazer as 
execuções criminais funcionarem com essa ideia 
dada pelo Deputado Pazolini, que eu também 
acho interessante, até mesmo para preso 
condenado que já tem condições de estar fora 
do presídio. Nós temos um acúmulo de presos 
em função dessa falta de agilidade do Poder 
Judiciário.  
Então, eu gostaria de propor que V. Ex.ª 
submetesse aos membros que nós 
solicitássemos uma visita ao Tribunal de Justiça, 
através do seu presidente, e apresentasse essa 
sugestão dada pelo Deputado Pazolini como 
uma forma de tentar... Porque a Secretaria de 
Justiça não pode fazer nada, ela só cumpre a 
ordem do juiz. Então, nós precisamos acionar o 
Judiciário, para que ele possa acolher essa ideia, 
que é excelente, e aí a gente conseguir esvaziar 
um pouco as dependências dos presídios 
capixabas. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE - PSL) – Eu concordo 
plenamente, deputado, com o pleito de V. Ex.ª. 
Inclusive, nessa visita, poderíamos convidar 
também o presidente da Comissão de 
Segurança do Tribunal de Justiça – porque já 
tivemos a oportunidade de participar de uma 
reunião com ele –, e até mesmo o presidente da 
Associação dos Magistrados, que foi o titular da 
8.ª Vara de Execuções Criminais. 
 E a situação, Deputado Lorenzo, poderia 
estar muito pior não fossem as audiências de 
custódia. Porque V. Ex.ª sabe que setenta a 
oitenta por cento dos flagrantes lavrados pela 
Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, esses 
presos são colocados em liberdade 
imediatamente no dia seguinte. 
 Senhor secretário, em vista da visita que 
fizemos ao Complexo de Xuri, e detectamos, 
inclusive, a ausência lá de uma médica – em 
apenas um dos presídios nós constatamos a 
ausência de uma das médicas, sem dizer no 
restante, obviamente, dos demais presídios do 
sistema –, tendo em vista também que nós 
temos recebido aqui uma série de 
questionamentos e solicitações de pais de 
pessoas presas que estão passando por muita 
dificuldade de saúde, às vezes com até doenças 
complexas, e que dependem de um 
atendimento imediato, e não estão recebendo, 
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eu pergunto a V. Ex.ª qual a empresa que é 
contratada, ou quais as empresas contratadas, 
na área médica, e qual o controle efetivo que é 
feito pela Secretaria de Justiça com relação ao 
cumprimento do horário desses profissionais 
nos presídios capixabas? 
 
O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – 
Senhor presidente, no sistema prisional 
capixaba nós temos adotado o modelo de 
organização social. Há um ano, nós migramos 
para esse modelo. Antes, nós utilizávamos o 
modelo de Oscip, que, na verdade, era uma 
organização sem fins lucrativos que prestava 
toda a mão de obra, por assim dizer, para 
atendimento das pessoas presas, e nós, 
enquanto Estado, entrávamos com os insumos. 
Migramos para esse modelo, por conta do 
marco regulatório e assim ser mais fácil, 
inclusive, para os órgãos de controle, como o 
Tribunal de Contas, a devida prestação de 
contas da secretaria para esse fim. 
A organização social que utilizamos é muito 
parecida com a dos hospitais que nós temos aí 
fora: O Jayme e outros. Nós temos o Invisa, que 
é o instituto responsável por essa prestação de 
serviço. E ele é responsável tanto pela 
disponibilização de profissionais, bem como os 
insumos a serem gastos nos tratamentos e 
atendimentos da massa carcerária. 
Nós temos alguns – aí, desde já, eu deixo isso 
como um compromisso nosso da secretaria para 
encaminhar aqui para a comissão, até para 
conhecimento e análise –, nós temos números 
muito interessantes acerca dos atendimentos 
das pessoas presas. Então, nós também 
recebemos algumas demandas, recebemos 
alguns questionamentos de familiares e, 
prontamente, nós vamos até o estabelecimento 
para saber como é que está o tratamento 
daquele cidadão, ou cidadã. Por vezes, somos 
surpreendidos de que o tratamento está muito 
bem, obrigado. Inclusive, com prova 
documental, com o próprio preso ou presa 
sendo ouvido e confirmando o atendimento.  
 Então, acredito que essa situação que foi 
verificada nessa visita técnica da falta dessa 
médica, eu me arrisco a dizer que pode ser algo 
pontual. É claro que não sabemos o que 
aconteceu. Quero, inclusive, levantar e ter mais 
informações, porque não tenho aqui para lhe 
dar, mas acredito que, no geral, o nosso 

atendimento não está ruim; ele está 
melhorando porque é um modelo que só tem 
um ano de funcionamento. Pela nossa 
experiência, toda vez que migramos de modelo - 
e já é a segunda vez que o fazemos, migramos 
do modelo estatal para o modelo de Oscip, e do 
modelo de Oscip para o modelo de OS -, 
normalmente precisamos de um ano e meio 
para que o modelo alcance maturação. Então, 
esse ponto de maturação nos dá o quê? Os 
profissionais acabam se acostumando com a 
rotina prisional, a prestação de serviço é mais 
eficiente, mas, mesmo nesse espaço de tempo, 
a prestação de serviço melhora muito. 
 Então, acho que nós poderíamos 
encaminhar para esta Comissão, se assim V. Ex.ª 
me permitir, gostaria de encaminhar um 
relatório dos nossos atendimentos em todo o 
estado para que a Comissão possa tomar 
conhecimento e assim fazer a avaliação, salve 
melhor juízo. Porque acho que o resultado não 
está ruim, mas, desde já, me comprometo 
também a verificar a situação dessa médica.  
Gostaria de pedir, se assim puder, aos nobres 
deputados, que qualquer dúvida acerca de 
atendimento ou algum questionamento que vier 
por parte de algum familiar, que nos 
encaminhe, por favor, o nome porque eu faço 
questão de ir atrás e procurar saber, porque isso 
nós temos tomado muito cuidado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE - PSL) – Nós tentamos... 
Inclusive, senhor secretário, tentamos com o 
senhor duas vezes. E gostaria até - nós vamos 
encerrar, não vamos demorar muito na sessão, 
obviamente - que fosse dada uma atenção 
maior à Comissão. Porque quando estava na 
Polícia Civil era um tipo de tratamento, mas aqui 
é o Poder Legislativo, e a Comissão está aqui 
para colaborar. Obviamente, se nós tivéssemos 
tido esse encontro, seria até desnecessária a 
vinda do senhor aqui, porque eu sei que o 
senhor tem muitas outras ocupações. Então, 
fico muito grato se nos atender com a presteza 
que, obviamente, os deputados merecem. E 
estaremos aí para contribuir com V. Ex.ª. 
 Pergunto ao senhor se o senhor pode 
nos explicar se lá existe um controle efetivo da 
frequência. Tivemos, na instituição que viemos, 
alguns problemas com fiscalização por ausência 
de servidores. Vou dar exemplo para V. Ex.ª: 
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Estivemos em um setor onde pegamos uma escala 
e fomos olhar as pessoas presentes. Perguntei: O 
servidor fulano de tal está aí? E um servidor: Não, 
doutor, eu estou segurando para ele. E perguntei: 
Então, em quem eu devo dar falta, em você ou 
nele? Porque se você está segurando para ele, eu 
vou ter que dar falta em você, ok? Porque se a 
pessoa está escalada, ela teria que estar presente. 
 Então, eu pergunto se tem alguma 
fiscalização; se é o diretor da unidade que fiscaliza 
isso; se essa pessoa tem que fazer um registro de 
ponto para que, obviamente, eles recebam pelo 
serviço prestado e não por um serviço que não 
prestaram à população carcerária. 
 
 O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – 
Quero iniciar a minha fala... Primeiro, se o senhor 
me permite, queria pedir a V. Ex.ª desculpas. 
Porque eu me recordo, quando senhor começou a 
sessão, que o senhor me falou que por duas vezes 
tentaram me convidar. Realmente, não recebi os 
convites. Mas, gostaria até de trocar o telefone 
para me colocar à disposição porque é de nosso 
feitio, sim, atender, e nós vamos fazê-lo 
independente de qualquer coisa, até por conta do 
apreço que temos por V. Ex.ª e por todos. Mas, 
respondendo a vossa pergunta, sim, existe sim 
uma fiscalização. 
 A primeira fiscalização é justamente na 
unidade prisional pelo próprio diretor. Ou seja, 
dentro das nossas equipes de saúde, em todas as 
nossas unidades prisionais, temos um núcleo 
administrativo. Esse núcleo administrativo não é 
da Secretaria de Estado da Justiça, ele pertence ao 
parceiro. Esse núcleo é o responsável por fazer a 
verificação da presença de todos os trabalhadores 
ali. Por que isso? Porque o parceiro vai precisar 
apresentar isso para poder receber da Secretaria 
de Estado da Justiça o repasse do Estado que lhe é 
devido. 
 Porém, o diretor da unidade prisional 
atesta, sim, a frequência de todos esses 
trabalhadores. Mas ele atesta em regime de 
controle, apenas para dizer que o serviço foi 
prestado, mas a sintonia fina disso é feita por esse 
grupo administrativo. Porém, o controle maior 
acerca desse parceiro é feito pelo cumprimento 
de metas. Ou seja, todos esses profissionais que 
labutam dentro das unidades prisionais, na área 
de Saúde, têm metas a cumprir. Essas metas são 
verificadas por uma comissão própria e essa 
comissão, sim, é formada por servidores da 
Secretaria de Estado da Justiça, todos lotados na 
nossa gerência de saúde prisional, onde, hoje, 

funciona como se fosse uma sala de controle. Ou 
seja, todo o trabalho que é realizado nas unidades 
prisionais, seja desde o trabalho de verificação de 
frequência até o atendimento ao cliente final, que 
é o preso, passa por essa gerência de saúde. Ao 
final, é submetido a uma comissão, que também 
faz uma avaliação de todos os indicativos. E ao 
final dessa comissão há um grupo que ratifica esse 
relatório - essa comissão não é de servidores 
somente da secretaria, temos servidores de outras 
secretarias também; é uma comissão colegiada – 
e, posteriormente, nos assinamos para fazer o 
repasse. Então, é sim feito o controle. Muito 
provavelmente essa falta que V. Ex.ª detectou na 
visita técnica, já foi detectado também por esse 
grupo e que já está, provavelmente, promovendo 
a devida cobrança.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Ok, secretário. Muito obrigado.  
Queria fazer mais um questionamento a V. Ex.ª, 
que o senhor informasse a esta Comissão qual a 
diferença de atribuição entre os agentes efetivos e 
os DTs? Qual a diferença de atribuição entre eles? 
 
O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – Na 
verdade, basicamente, informo a V. Ex.ª que a 
diferença é a questão do porte de arma. Os nossos 
efetivos portam arma, arma da instituição. E por 
conta de portar armas, eles podem assumir certos 
postos.  
 O de designação temporária mantém as 
mesmas funções, com exceção da questão do 
porte de arma.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Então, ele não faz escolta. 
 
 O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – 
O de designação temporária faz escolta, sim. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Desarmado. 
 
O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – 
Desarmado.  
 Porque uma parte dessa escolta, seja no 
intramuros, ou seja, às vezes, no fórum, no 
hospital, seja lá onde for, é necessário que se faça 
também por uma pessoa desarmada e 
devidamente escoltada por alguém armado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Na visita que fizemos naquela 



Vitória-ES, sexta-feira, 15 de março de 2019 Diário do Poder Legislativo - 41 

unidade, constatamos que no presídio, quando 
construído, foram colocadas ou construídas 
quatro torres, no local. Por que apenas duas 
funcionam? Duas têm, obviamente, servidores.  
   
  O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – 
Na verdade, por falta de efetivo. Por falta de 
efetivo, presidente. 
 Para que pudéssemos ativar as quatro 
torres e mais os postos de terra, precisaríamos de 
muito mais pessoas do que temos nas nossas 
unidades. Hoje, temos uma média, nas nossas 
unidades, de noventa e oito servidores. Servidores 
que se dividem em quatro plantões. 
Então, imagine que... Se nós ativássemos essas 
torres, as quatro, não teríamos servidores para 
fazer a movimentação embaixo. Isso, claro... Você 
tem a questão do descanso do servidor, você tem 
a questão das necessidades fisiológicas e etc. 
Então, se ativássemos as quatro torres, no período 
diurno, não teríamos condições de fazer a 
movimentação necessária da massa carcerária: 
banho de sol, movimentação para médico e etc., e 
algumas movimentações externas também. 
O que conseguimos fazer foi acionar na parte da 
noite, onde o período é mais crítico e onde a 
movimentação interna da unidade se torna 
menor. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE – PSL) – O senhor sabe informar qual 
é a previsão ou qual seria o efetivo necessário, 
ideal? E se há previsão de concurso? 
 
O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – 
Como disse no início da minha fala, senhor 
presidente, vamos encaminhando para o 
governador a nossa necessidade por concurso 
público. E, hoje, colocamos aqui que a nossa 
necessidade seria a conversão de todos os DTs 
que temos. Hoje, temos mil e quatrocentos DTs 
no sistema. Seria a conversão desses DTs em 
efetivos e, pelo menos, a aquisição de mais 
quinhentos e treze servidores para que 
pudéssemos reforçar esse quadro que já existe. 
Seria aproximadamente isso. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Gostaria de elogiar, inclusive, a 
visita que fizemos, em especial, àquele complexo. 
As instalações são muito boas. E elogiar também o 
trabalho desenvolvido pelo diretor, com muita 
presteza, o senhor Bruno Nienke Machado, pela 
forma que atendeu toda a nossa equipe. 

Mas, teria ainda alguns outros questionamentos 
para o senhor responder, por gentileza.  
Pergunto ao senhor: que providências estão sendo 
adotadas nas questões das facções criminosas 
dentro dos presídios? 
O senhor sabe que atuamos na Polícia Civil 
durante muitos anos - eu, o doutor André Luiz 
Cunha Pereira, que está nos auxiliando aqui. 
Inclusive, presidimos alguns inquéritos policiais, 
onde foram detectadas várias e diversas facções 
dentro dos presídios e, obviamente, só chegamos 
a um bom termo graças ao trabalho de 
inteligência, com as interceptações que foram 
feitas, onde detectamos, inclusive, ordens para 
queima de ônibus de dentro dos presídios, vários 
assassinatos determinados de dentro do complexo 
penitenciário, tráfico de drogas, muitas mortes 
que ocorreram, inclusive naquelas rebeliões que 
ocorreram em Viana e na Casa de Detenção. Eu 
pergunto a V. Ex.ª se o senhor pode esclarecer 
quais providências estão sendo adotadas com 
relação a esses fatos, deixando claro, obviamente, 
que a comissão está aqui para colaborar.  
 
 O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – 
Claro.  
 Veja bem, senhor presidente. Nós temos 
acompanhado tudo com muita preocupação. 
Temos conversado com todas as agências de 
inteligência e, dentro daquilo que é possível no 
universo prisional, nós temos tentado separar 
essas pessoas. Mesmo com superlotação isso é 
possível. Nós temos, hoje, em praticamente todas 
as nossas unidades prisionais, nós temos galerias 
que nós chamamos, para o nosso controle, de 

galerias diferenciadas. Mas, na verdade, elas são 
diferenciadas pelo público que lá está. Não é 
que eles tenham um tratamento diferenciado, 
realmente é pelo nível de articulação daquelas 
pessoas, seja enquanto presos provisórios, 
sejam enquanto presos condenados que 
observados estão sendo ainda. Mas nós temos 
separados essas pessoas.  
E aquelas pessoas que realmente há um 
consenso que o poder de articulação delas é 
muito intenso, e hoje, como V. Ex.ª bem sabe, 
nós temos um grupo do Primeiro Comando da 
Capital que é bem intenso aqui, nós temos 
alocado essas pessoas no Presídio de Segurança 
Máxima 2. O Presídio de Segurança Máxima 2, 
para os senhores terem uma ideia, nobres 
deputados, nós temos nele somente cinquenta 
e nove por cento de ocupação. Ou seja, nós 
adotamos no Presídio de Segurança Máxima 2 
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uma corrente inversa à das outras unidades 
prisionais. Enquanto nós temos superlotação em 
todas, no Presídio de Segurança Máxima 2 nós 
temos vagas. Mas essas vagas são justamente 
para que essas pessoas possam ser remanejadas 
de acordo com a necessidade. Tivemos que 
lançar mão dessa estratégia agora no final do 
ano em que algumas situações foram 
detectadas pelas forças policiais aqui da rua, nos 
foram passadas e nós assim atuamos.  
Nós temos trocado, literalmente, informações 
em tempo real com as demais agências e 
observado. Se necessário for, nós estamos 
prontos, inclusive com esse processo, já em 
condições de mandar as lideranças para fora do 
nosso estado. Só realmente precisamos 
entender se há o momento e quando esse 
momento vai se dar e se vai se dar. Para isso nós 
estamos conversando com a Secretaria de 
Segurança Pública. Nós chegamos a um pico de 
tensão no início deste ano, quase o fizemos, 
mas resolvemos dar um passo atrás por conta 
de algumas situações que foram feitas aqui.  
De maneira que a comissão pode contar 
conosco para esse assunto, para qualquer tipo 
de esclarecimento, informação, visita, para que 
possam, assim, ver os trabalhos que estão 
sendo realizados. Mas nós estamos fazendo 
tudo com muito cuidado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Senhor Alessandro, 
nós gostaríamos de fazer algumas sugestões, 
inclusive para que se faça mais com menos com 
relação, por exemplo, ao efetivo.  
Nós assumimos a Superintendência de Polícia 
Prisional com a alteração da legislação, onde 
somente a Polícia Civil, nos trinta e dois 
presídios que havia anexos às nossas unidades 
policiais, teria que apresentar, às vezes, em 
determinados dias, de noventa e cinco a cento e 
cinco presos, e ela só tinha capacidade para 
apresentar pouco mais de trinta presos devido à 
carência de efetivo. E, naquela ocasião, nós 
passamos a utilizar o marca-passo. Nós sabemos 
das dificuldades, inclusive com o Poder 
Judiciário, com relação à utilização do marca-
passo. Mas, naquela ocasião, com o mesmo 
efetivo que apresentava pouco mais de trinta 
presos, nós passamos a apresentar noventa e 
cinco a cento e cinco presos à Justiça 
diariamente, otimizando os recursos. Nós 

fizemos, naquela ocasião, uma ordem de serviço 
para que os presos saíssem já algemados pelos 
braços, obviamente, pelas mãos, e com o marca-
passo, mas antes disso fizemos uma reunião com 
todos os juízes. Aliás, eu visitei pessoalmente cada 
juiz e nós não tivemos dificuldade com a maioria 
dos juízes para a apresentação dos presos com 
marca-passo, até mesmo porque chegando à 
audiência a responsabilidade é exclusiva do juiz. 
Ele pode mandar tirar, ele pode mandar fazer o 
que bem quiser. Teve juiz que nós visitamos e ele, 

até em tom de brincadeira, teria dito: Doutor, o 
senhor pode algemar do jeito que o senhor 
quiser, deixando só a boca livre ou a língua livre 
para que ele possa me responder as perguntas, 
a segurança é por conta da polícia. 
 Num determinado fórum, eu fiz uma 
visita, e o juiz estava em audiência, ele, o 
promotor e partes naquela audiência, e fui 
colocar para ele a situação que o Judiciário 
precisava que se apresentassem os presos, e a 
polícia não tinha efetivo, razão pela qual nós 
determinamos que os presos teriam que ser 
apresentados com algemas e marca-passos. E o 
juiz parou um minuto, olhou para mim e falou: 
Doutor é muito constrangedor o preso chegar aqui 
na presença do juiz, do promotor, do advogado, 
das partes, algemado pelos pés e pelas mãos. 
 Eu falei: Excelência, o preso vai sair de lá 
dessa maneira, mas chegando aqui, quem manda 
na audiência é o senhor. O senhor pode mandar 
tirar a algema dos pés e das mãos. Coloquei isso 

para ele. Agora só peço uma coisa: que o senhor 
registre, em ata, assim que o senhor determinar 
que sejam retiradas as algemas, que o senhor 
determinou que fossem retiradas, porque a 
responsabilidade é sua. Se o preso tentar fugir e o 
policial atirar, acertar o senhor, o promotor, o 
advogado, uma parte, a responsabilidade é 
exclusivamente sua. Ele parou por mais um 
período, sim, e falou: Doutor, pensando bem, a 
segurança é por conta da polícia. Aqui nós 
estamos somente para realizar audiência. 
 Então, se agíssemos dessa maneira, quem 
sabe poderíamos otimizar muito mais os recursos, 

porque, enquanto eu levava quinze presos, com 
dois ou três servidores, vi a Sejus escoltando 
uma mulher, em uma audiência, e um garoto 
que pesava pouco mais de cinquenta quilos, 
utilizando oito servidores. 
 
 O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA 
– Hoje, excelência, essa realidade mudou um 



Vitória-ES, sexta-feira, 15 de março de 2019 Diário do Poder Legislativo - 43 

pouquinho. Arisco-me aqui e peço licença para 
dizer que nós copiamos um pouco a técnica do 
senhor, porque as nossas solicitações da 
audiência não param de crescer. Então, hoje, 
estamos, mais ou menos, neste mesmo número. 
Claro que a nossas viaturas são um pouco 
diferentes das que operavam na época do 
senhor, na SPP, mas nós estamos com um 
número bem maior do que esse, ou seja, então, 
hoje uma viatura nossa chega a escoltar de oito 
a nove presos, se ela for um furgão, com efetivo 
de três homens. 
 Isso aí nós estamos utilizando marca-
passo, mas uma coisa que queria dizer para V. 
Ex.ª é que nós também estamos investindo um 
pouquinho na questão da tecnologia. Então, nós 
estamos com uma proposta, sabe, senhor 
presidente, que é a questão de utilizar as 
videoconferências. Estamos num trabalho de 
convencer, de convencimento tanto do 
Ministério Público quanto do Poder Judiciário. A 
OAB já está bem adiantada nessa conversa, 
porque a gente não tem condição de ficar 
bancando o preço que custa uma escolta 
prisional.  
 Trazendo o custo aqui para V. Ex. as, hoje 
temos um custo de setecentos e vinte e oito 
reais por hora de uma escolta prisional. Isso não 
estou dizendo uma escolta padrão, senhor 
presidente, de um homem, perdão, de quatro 
homens para um preso. Estou dizendo nesta 
escolta nossa de oito presos para dois, três 
servidores. Então fica muito cara essa escolta e, 
muitas vezes, acontece.  
 Hoje, senhor presidente, para V. Ex.ª ter 
uma ideia, temos uma eficiência de oitenta e 
nove por cento das escoltas que nos são 
solicitadas, porém nesses oitenta e nove por 
cento nós conseguimos apresentar o preso. Nós 
temos uma perda de cinco por cento, porque, às 
vezes, as audiências não acontecem, ou seja, às 
vezes, a gente deixa de levar um outro cidadão 
por falta de capacidade operacional, que 
poderia ter a sua audiência efetivamente feita, e 
nós apresentamos outro, por  determinação do 
Poder Judiciário, que, por algum motivo, a 
audiência não acontece. Então, isso está muito 
além da Secretaria de Justiça, a gente não 
consegue prever, mas a gente tem, 
normalmente, uma perda de cinco a seis por 
cento por esse motivo, isso num custo que 
acabei de colocar para V. Ex.as.  

 Então, de maneira que hoje, até por uma 
questão de segurança para nosso efetivo, para 
que a gente possa também agregar, presidente, 
também o nosso efetivo onde realmente é 
necessário, a gente quer investir muito na 
questão da videoconferência para essas 
audiências, porque nem sempre é necessário. 
Muitas vezes, a gente vê e aí como o senhor 
bem colocou, bem mencionou, também faço 
isso, acabo sendo ponto focal no Poder 
Judiciário, até porque sou de lá, aí a gente acaba 
vendo o preso sendo apresentado em juízo, e aí 
ele fica dez minutos na presença do magistrado, 
que faz três perguntas e dispensa aquela 
pessoa. Só que, na verdade, aquela escolta já 
está há quatro horas com ele, rodando. Então, é 
um desperdício, realmente, de efetivo e, às 
vezes, para um rito que poderia ser feito, de 
repente, com a tecnologia. Então, é algo no qual 
nós estamos investindo.  
E é algo, também, que nós gostaríamos até de 
compartilhar com a comissão: a nossa proposta 
é que o Poder Executivo, inclusive, instale essas 
salas de audiência para o Poder Judiciário. 
Porque, mesmo nós fazendo esse dispêndio de 
valor, de instalar essas salas de audiências, se 
assim nos permitirem, será muito mais barato 
do que comprarmos viaturas, do que 
contratarmos pessoal, e expormos todo o 
aparato de segurança pública. E, aí, nós estamos 
falando de Ciodes, de Polícia Militar e mais, 
neste tipo de operação, que poderia ser feito, 
de repente, com uma audiência por vídeo. É 
claro que respeitando o rito naquela audiência, 
o que for possível ser feito dessa forma. Essa 
seria a nossa solução.  
Mas, informo ao senhor que, infelizmente, nós 
já estamos nessa cópia, nessa mesma 
dificuldade que o senhor viu ano passado.  
  
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – Deputado Lorenzo.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (PRP) - 
Subsecretário, é exatamente esse o ponto que 
eu iria abordar. Nós precisamos mudar, alterar 
essa realidade. Porque o transporte do 
custodiado, do preso, do segregado, hoje, é uma 
realidade só de países subdesenvolvidos. Então, 
nós precisamos virar essa página. Um 
investimento em TI aí, em tecnologias, é a 
solução que se apresenta. Não há outra.  
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Precisamos ter, que seja através de um 
convênio com o Poder Judiciário, que se instale, 
efetivamente, um sistema de videoconferência 
robusto, um link capaz, também, de suportar. 
Porque não adianta nada nós colocarmos um 
link lá que, no momento da audiência, vai falhar, 
vai dar um delay, e vai impossibilitar, na 
verdade, a realização do ato processual.  
Obviamente temos que realizar esse ato 
processual com todos os direitos e garantias 
fundamentais do preso, na presença de um 
defensor constituído ou o defensor público, ou 
um advogado privado, particular, que o seja. 
Mas não dá para levar, tirar essa quantidade, 
hoje, de internos do sistema com esse custo 
elevadíssimo, e o risco para toda a sociedade. 
Porque, eventualmente, o preso... Há tentativa 
de resgate, é um fato notório, até porque a 
audiência é marcada com antecedência, e assim 
tem que o ser. Então, o preso consegue 
planejar, eventualmente, uma fuga, consegue 
planejar uma situação que coloca em risco 
pessoas que estão no interior do fórum, nas 
dependências dos fóruns - cidadãos, famílias, 

crianças - e, além disso, no trânsito entre as 
unidades prisionais e as dependências do 
Poder Judiciário, esse risco também é 
iminente.  
 Precisamos, então, evoluir nesse 
sentido aí do investimento em Tecnologia da 
Informação que, ainda que por um momento 
seja um gasto elevado, certamente, no tempo 
será diluído e se revelará uma medida de 
economicidade, eficiência e apta a produzir 
uma solução que será salutar para todos. Até 
porque, também, não se justifica mais, senhor 
presidente, aquelas cenas que nós víamos 
anteriormente na porta de fóruns; e evita até 
aglomeração de familiares, de internos que 
tentam fazer alguma questão, gerar uma 
situação de algazarra, de confronto com a 
Polícia Militar ou com os agentes da Secretaria 
de Justiça, o que ainda é uma realidade que 
acontece, infelizmente, de vez em quando.  
Então, nós temos que caminhar neste sentido: 
TI, TI, TI, botar isso para funcionar. O preso vai 
ficar na unidade, faz a audiência por 
videoconferência, e há solução. Não há prejuízo 
algum para a defesa, muito pelo contrário, o 
advogado se manifesta, o preso se manifesta, 
exercita a autodefesa, a defesa técnica. Não há 

nenhum tipo de prejuízo, nenhuma nulidade 
processual, muito pelo contrário.  
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) – Concordo plenamente com o 
senhor, doutor Lorenzo Pazolini. Inclusive, 
senhor secretário, a gente sabe das dificuldades. 
Por exemplo: às vezes, uma audiência em 
Mucurici, e o preso está recolhido aqui em 
Vitória. São mais de setecentos quilômetros. 
São trezentos e sessenta e seis quilômetros aqui 
do centro da capital até Mucurici. A gente sabe 
das dificuldades. Então, nós precisamos inovar.     
Nós temos, senhor secretário, muitas demandas 
da nossa comissão, porque temos sido 
procurados constantemente, até porque somos 
conhecidos na área da segurança pública: eu, o 
doutor André, os demais policiais militares, o 
Coronel Quintino, o Capitão Assumção, e o 
próprio Delegado Lorenzo Pazolini. Então, nós 
não vamos fazer muitos outros 
questionamentos aqui, em virtude do horário 
porque teremos uma sessão às 14h.  
Eu gostaria só de fazer mais uma pergunta ao 
senhor, que é de uma denúncia que chegou à 
comissão. Eu queria saber se o senhor conhece 
os servidores Silvano Alvarenga, Mário José da 
Paixão e Waldoece Apolori Costa Júnior, e qual a 
função que eles exercem na Secretaria de 
Justiça.  
 
 
O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – Sim, 
eu os conheço. O Waldoece é o nosso diretor da 
nossa Penitenciária Estadual de Vila Velha I; o 
Mário é o diretor adjunto da mesma unidade 
prisional; e o Silvano é o diretor adjunto do 
Média II, em Viana.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – O senhor sabia que os três, 
segundo denúncias que chegaram à comissão, 
são condenados por tortura já em segunda 
instância? 
 
O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – Sim, 
sabia. Temos acompanhado sim, senhor 
presidente. 
 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – E mesmo assim eles 
continuam como diretores de unidades? 
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O SR. ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA – 
Senhor presidente, peço licença apenas para 
fazer um breve esclarecimento. Nós 
respeitamos – não há como ser diferente – a 
decisão judicial. Não estamos aqui questionando 
determinação judicial, mas nós ainda não fomos 
intimados na Secretaria de Estado da Justiça 
para execução da sentença. Porém, julgamos os 
nossos servidores no processo administrativo 
disciplinar com muita clareza e também com 
muita rigidez. Nesses dez anos que fui diretor de 
unidade prisional e com mais agora seis, sete 
anos como subsecretário, garanto para o senhor 
que as imagens que estão nesse processo – 
volto a dizer, não estou aqui polemizando e 
muito menos questionando decisão judicial, 
decisão judicial a gente cumpre -, porém as 
imagens não são esclarecedoras, ou seja, 
quando a gente observa tudo o que 
aconteceu, muito mais parece e é uma briga, 
um brigueiro que você está se dando no preso 
do que propriamente algum tipo de agressão. 
Ainda que a tortura possa ter outros vieses, 
mas não fica claro nem no processo criminal 
que ensejou a condenação e nem tampouco 
nesse processo administrativo essa prática dos 
nossos servidores.  
Em contrapartida, todos esses servidores são 
elogiados não por nós, Secretaria de Estado da 
Justiça, mas eles são elogiados por 
magistrados, por promotores, por defensores 
públicos, por familiares, não porque passam a 
mão na cabeça de ninguém, mas por conta da 
competência administrativa deles.  
Não queremos de maneira alguma ser leviano 
quanto à questão do processo, mas só 
estamos aguardando a nossa intimação que 
ainda não veio. Sabemos, temos 
conhecimento. Eu particularmente estive no 
Tribunal de Justiça conversando sobre esse 
processo, porque acho que a gente tem que 
obedecer, mas eu acho que cabe também ao 
magistrado nos convencer daquela decisão. É 
uma base da questão da sentença e isso não 
está muito claro. 
Vamos cumprir a decisão tão logo formos 
intimados. Porém, entendemos e os senhores 
como são profissionais da segurança pública 
sabem das dificuldades que temos na ponta às 
vezes para executar o nosso trabalho. Esses 
servidores são reconhecidos, não só pela 

Secretaria de Estado da Justiça, mas por 
colegas de trabalho, por clientes, por assim 
dizer, da Secretaria de Estado da Justiça. 
Clientes quando digo, estou dizendo 
familiares, estou dizendo presos, estou 
dizendo pessoas que labutam e frequentam o 
sistema, como excelentes profissionais.  Se 
eles fossem torturadores – volto a dizer que 
não estou aqui sendo advogado do diabo, só 
estou querendo ser justo – as informações 
que nos chegariam deles seriam diferentes.  
Então, aguardamos com tristeza institucional 
– até com tristeza quanto à liderança que 
exerço sobre eles – a decisão judicial e vou 
cumpri-la assim que chegar, senhor 
presidente. Mas ainda não a recebemos. Mas 
essa é a nossa visão e a nossa justificativa por 
que eles são mantidos nos cargos, mas eles 
são mantidos nos cargos dando o resultado 
devido, absolutamente nada diferente disso. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – PSL) – Temos outros 
questionamentos, mas em virtude do horário 
que teremos uma sessão agora, às 14h, se os 
nobres colegas assim concordarem, vamos 
encerrar a sessão. 
De acordo, Senhor Deputado Enivaldo? 
(Pausa) 
O nosso problema hoje é com relação ao 
horário. Em uma próxima oportunidade, em 
uma próxima sessão, porque estamos já com 
o horário bastante apertado. Tínhamos muitas 
outras coisas para deliberar, inclusive muitos 
outros questionamentos para o nosso 
secretário. Infelizmente, teremos que fazer a 
posteriori ou através de uma reunião que se 
assim agendarmos, poderemos fazer lá na 
associação. Vamos tratar da situação numa 
próxima sessão. Eu agradeço muito. 
Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, 
que será ordinária, dia 25 de março, no 
horário regimental, no plenário Dirceu 
Cardoso desta Casa de Leis. Muito obrigado. 
Tenham todos uma boa tarde. 
Está encerrada a reunião. 

 
Encerra-se a reunião às 12h42min. 
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