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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DEPUTADO Pr. MARCOS MANSUR - PSDB 

 
PROJETO DE LEI nº 788/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 

14 de janeiro de 2019, instituindo o Dia 
Estadual do Obreiro Universal no Estado do 

Espírito Santo e dá outras providências. 
 
Art. 1º Art. 1º O Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 
de janeiro de 2019, que consolida a legislação 
em vigor referente às datas comemorativas, 
passa a vigorar acrescido deitem com a seguinte 
redação: 
 

“Dia Estadual do Obreiro 
Universal” no âmbito do Estado 
do Espírito Santo, promovido pela 
Igreja Universal do Reino de 
Deus, o qual passará a constar no 
calendário do Estado. 

 
Art. 2º O “Dia Estadual do Obreiro Universal” 
será celebrado, anualmente, no terceiro 
domingo do mês de agosto. 
 
Art. 3º A presente Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
Pr. MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual/PSDB 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O obreiro é uma pessoa que se dedica 
gratuitamente a propagar a sua fé em Deus, 
tendo Jesus Cristo como seu único salvador. 
 

Aqueles que militam no campo religioso, 
de maneira total ou parcial se dedicação, em 
regra, de forma gratuita, deixando os seus lares 
e momentos de descanso para atender pessoas 

e seus problemas, levando atenção, palavras de 
conforto e refrigério às suas almas e corpos 
físicos. 
 

O atendimento ocorre normalmente em 
lares, comunidades, hospitais e presídios, 
sempre de forma incansável, levando a 
propagação da fé em dias melhores e a 
libertação espiritual com o fim de salvação das 
almas. 
 

A preservação da família, o amor ao 
próximo, a compreensão da dor alheia, a 
comunicação virtuosa, o resgate das boas 
práticas e o acolhimento são alguns dos 
instrumentos utilizados neste efetivo trabalho, 
que tem ajudado milhares de pessoas, inclusive 
evitando muitos suicídios, que está atualmente 
em índices alarmantes. 
 

Por derradeiro, considerando que o 
presente projeto de lei contribui para a 
efetivação dos direitos individuais e coletivos, 
principalmente aqueles ligados ao resgate 
moral, espiritual, à vida e à saúde, faço a sua 
apresento aos nobres Deputados buscando 
integral apoio para a sua aprovação. 
 
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.454 
 

Conceda Comenda “Convento da Penha” a 
CHOCOLATES GAROTO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Chocolates Garoto, pelos relevantes 
serviços prestados em prol do turismo capixaba. 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

RESOLUÇÃO Nº 6.455 
 

Conceda Comenda “Convento da Penha” a 
JULIO SULAIMAN YABER. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Julio Sulaiman Yaber, pelos relevantes 
serviços prestados em prol do turismo capixaba. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.456 
 

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 
“Dr. Afonso Schwab” a ANTÔNIO CARLOS 

ALVES FERREIRA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a 
Antônio Carlos Alves Ferreira. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de setembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

LEIS 
 

LEI Nº 11.039 
 

Acrescenta item ao Anexo 
Único da Lei nº 10.976, de 14 de 
janeiro de 2019, declarando de 
utilidade pública a Associação 
de Bandas de Congos e Outros 
Grupos Folclóricos de Vila 
Velha, localizada no Município 
de Vila Velha/ES. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, faço saber que a Assembleia 
Legislativa aprovou, o Governador do Estado, 
nos termos do artigo 66, § 1º da Constituição 
Estadual sancionou, e eu, Erick Musso, seu 
Presidente, nos termos do § 7º do mesmo 
artigo, promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º O Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 
de janeiro de 2019, que consolida a legislação 
em vigor referente à declaração de utilidade 
pública no âmbito do Estado, passa a vigorar 
acrescido de item com a seguinte e redação: 
 

“Declara de utilidade pública a Associação de 
Bandas de Congos e Outros Grupos Folclóricos 
de Vila Velha, localizada no Município de Vila 
Velha/ES.” 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 18 de 
setembro de 2019.  

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
 

ATOS 

 
ATO Nº 2039 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER LICENÇA ao Deputado 
THEODORICO FERRAÇO, para tratamento de 
saúde, por 40 (quarenta) dias, a partir de 
16/09/2019, na forma do Art. 305, inciso II, do 
Regimento Interno. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 2040 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 

61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, JOÃO PAULO SILVA 
NALI, do cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, do gabinete do Deputado Adilson 
Espindula, a partir de 18/09/2019. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2041 

 
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, MARIA DE LOURDES GOMES 
LEAL, do cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2042 

 
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, BEATRIZ DA SILVA, do cargo 
em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete do Deputado Marcos Mansur, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 192981/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2043 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, BEATRIZ DA SILVA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2044 

 
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, ANTONIO CARLOS GEANIZELLI 
CARDOSO, para exercer o cargo em comissão de 
Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, no gabinete do 
Deputado Marcos Mansur, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
192982/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2045 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CESSAR OS EFEITOS, do Ato nº 269, 
publicado em 06/04/2018, em nome do 
servidor JOSE FRANCISCO MAIO FILHO - 
matrícula nº 201246, relativo à concessão da 
Gratificação de Risco de Vida. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 2046 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
CESSAR, os efeitos dos Atos nº 522, 

1934, publicados em 04/06/2018 e 
28/08/2019, que designou o servidor efetivo 
DELCIO TADEU MELOTTI, matrícula nº 207923, 
para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
Contratos de Prestação de Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário, e de conservação e manutenção dos 
elevadores - Empresa Elevadores Atlas 
Schindler. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2047 
 

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

DESIGNAR o servidor DELCIO TADEU 
MELOTTI, matrícula nº 207923, ocupante do 
cargo de Técnico Legislativo Sênior, para o 
desempenho da função de gestor do Contrato 
de Prestação de serviços públicos de 
Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário, oferecidos pela Companhia Espírito 
Santense de Saneamento - Cesan, e contrato nº 
017/2019 de conservação e manutenção dos 
elevadores - Empresa Elevadores Atlas 
Schindler, fazendo jus à Função Gratificada 
Especial por Gestão de Contrato - FGEGC3, em 
razão da complexidade apurada, na forma do 
artigo 77-C c/c artigo 76, § 1º, inciso IV, da 
Resolução nº 2.890/2010. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 2048 
 

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

CESSAR, os efeitos dos Atos nº 908, 
1822, publicados em 15/09/2014 e 
14/01/2018, que designou o servidor efetivo 
FABRICIO PINHAL CARREIRA, matrícula nº 
207885, para acompanhar e fiscalizar a 
execução dos Contratos de Prestação de Serviço 
de televisão por assinatura VIA CABO e ESCELSA, 
e o contrato firmado entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo e a EDP 
Espirito Santo Distribuição de Energia S.A. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2049 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

DESIGNAR o servidor FABRICIO PINHAL 
CARREIRA, matrícula nº 207885, titular do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Sênior, para o 
desempenho da função de gestor dos contratos 
de prestação de serviço de televisão por 
assinatura VIA CABO e ESCELSA, e o contrato 
firmado entre a Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo e a EDP, fazendo jus à 
Função Gratificada Especial por Gestão de 
Contrato – FGEGC3, em razão da complexidade 
apurada, na forma do artigo 77-C c/c artigo 76, 
§ 1º, inciso IV, da Resolução nº 2.890/2010. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2050 

 

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

Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019, e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, a servidora 
CRISTIANE LOSS SOUZA, matrícula nº 209999, 
ocupante do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, indicado pelo Deputado Capitão 
Assumção, conforme processo administrativo nº 
192980/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 219 

 
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, 
 

SUSPENDER e MARCAR as férias 
regulamentares do servidor abaixo relacionado: 

 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 
marcado 

A partir de 
Marcar 

para 
Quantidade 

de dias 

209194 
BRUNO 
FRITZ 
FREITAS 

2019 

04/09/2019 

a 

18/09/2019 

11/09/2019 

22/11/2019 

a 

28/11/2019 

07 (sete) 

dias 
restantes 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 220 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
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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 

203272 

BERNARDO 
TETECO 
ALMEIDA 
DO VALLE 

2019 
24/09/2019 

a 
08/10/2019 

07/10/2019 
a 

21/10/2019 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

203778 

EDIENE DE 
OLIVEIRA 
BENFICA 
SANTOS 

2019 
23/09/2019 

a 
07/10/2019 

20/07/2020 
a 

03/08/2020 

15 (quinze) 
dias 

203926 
FABIO 
ANDRADE 
DE MELO 

2019 
09/09/2020 

a 
08/10/2020 

23/09/2019 
a 

07/10/2019 
e 

02/03/2020 
a 

17/03/2020 

30 (trinta) 
dias 

207888 
RAHULLA 
DEL FIUME 
SARCINELLI 

2018 
11/10/2019 

a 
25/10/2019 

18/08/2020 
a 

01/09/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DO PROCURADOR-GERAL 

 
PORTARIA Nº 13/2019 

 
Institui a Revista da 
Procuradoria Geral da 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. 

 
O Procurador-Geral da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
considerando a previsão contida no § 7º do 
artigo 4º da Lei Complementar nº 287/2004, 
bem como o disposto no inciso VII do artigo 8º 
do Ato 964/2018, 

 
RESOLVE: 

 
 Art. 1º Fica instituída no âmbito da 
Procuradoria Geral desta Assembleia Legislativa, 

a publicação científica denominada REVISTA 
ELETRÔNICA DA PROCURADORIA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, com o objetivo de divulgar a 
produção técnico-científica dos Procuradores e 
de outros integrantes da comunidade jurídica, 
membros da comunidade acadêmica e demais 
interessados em intercambiar conhecimento 
científico.  
 

Parágrafo único: Poderão ser apresentados para 
avaliação e publicação:  
 

I - artigos, ensaios e outros trabalhos 
doutrinários relacionados ao conhecimento 
jurídico e áreas correlatas;  
 

II - pareceres;  
 

III - trabalhos forenses desenvolvidos pela 
Procuradoria da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo; 
 

IV - comentários sobre normas ou precedentes;   
 

V - resenhas ou traduções de artigos, ensaios ou 
livros jurídicos e/ou de matérias correlatas. 
 

Art. 2° Fica instituído o Conselho Editorial da 
revista, constituído pelos seguintes integrantes:   

 
I - EDITOR-CHEFE:  
 
a) Rafael Henrique Guimarães Teixeira de 
Freitas - Mestre em Direitos e Garantias 
Constitucionais Fundamentais pelas Faculdades 
Integradas de Vitória, ES - FDV, advogado e 
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do 
Espírito Santo.  
 

II - CONSELHO EDITORIAL PERMANENTE 
INTERNO:  
 

a) Ana Catarina de Pinho Simas Oliveira - 
Mestra em Letras/UFES e Técnico Legislativo 
Sênior da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo.  
 

b) Angèle Murad - Mestra em Comunicação 
pela UFF, especialista em comunicação 
organizacional/UFES e Analista de Comunicação 
Social da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo.  
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III - CONSELHO EDITORIAL PERMANENTE 
INTERNO DA PROCURADORIA:  
 

a) Gustavo Merçon - Mestre em Direito pela 
Faculdade de Direito de Campos, professor da 
Universidade Estácio de Sá e Procurador da 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo.  
 

b) José Arimathea Campos Gomes - Procurador 
da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.  
 

c) Matusalém Dias de Moura - Procurador da 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo e 
Coordenador do Centro de Estudo e Pesquisa da 
Procuradoria. 
 

d) Ricardo Benetti Fernandes Moça - 
Procurador da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo.  
 

IV - CONSELHO EDITORIAL EXTERNO: 
 

a) Aline Contti Castro - Doutora em Relações 
Internacionais pela Universidade de Brasília e 
Coordenadora do Curso de Graduação em 
Relações Internacionais e Professora do 
Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública 
e Cooperação Internacional da Universidade 
Federal da Paraíba.  
 

b) Anderson Pedra - Doutor em Direito pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e 
Procurador do Estado do Espírito Santo.  
 

c) Augusto Rodrigues - Pós-doutor pela 
Universidade do Minho - Departamento de 
Estudos Portugueses e Lusófonos - 
Braga/Portugal, Doutor em Literatura 
Comparada pela Universidade Federal 
Fluminense e Professor Adjunto IV de Literatura 
Brasileira da Universidade de Brasília.  
 
d) Maria Mirtis Caser - Pós-doutora pela 
Università Ca' Foscari de Veneza, Doutorado em 
Letras Neolatinas pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e Professora Titular da 
Universidade Federal do Espírito Santo.  
 
Parágrafo único: Compete ao Conselho Editorial 
viabilizar a publicação da Revista Eletrônica da 
Procuradoria da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, expedir as normas, 
instruções e datas para recebimento, avaliação 
e publicação dos trabalhos, podendo dispor dos 
recursos humanos e materiais da Procuradoria 
para o desempenho de suas atribuições.  
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, em  8 de 
setembro de 2019. 

 
Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas 

Procurador-Geral 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

 

• QUINTA-FEIRA - 19.09.19 • 

 
HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Turismo 

03h20 REUNIÃO ORDINÁRIA CPI das Licenças 

04h30 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Segurança 

05h55 REUNIÃO ORDINÁRIA CPI dos Crimes Cibernéticos 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV Conheça duas avaliações de desempenho de bovinos realizadas pela 
Embrapa no Brasil centra e ainda, o teste de desempenho de touros 
jovens que estão selecionando animais superiores na produção de leite e 
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carne zebovinas 

08h00 STJ NOTÍCIAS Veja no STJ Notícias dessa semana:  Corte especial do STJ decide que 
desembargador não poderá ser julgado por juiz vinculado ao mesmo 
Tribunal. Os direitos dos consumidores na hora de acionar o seguro 
veicular. E ainda: Empresa de tabaco não terá de recolher imposto sobre 
mercadoria roubada 

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA CPI Dos Maus Tratos Contra Os Animais 

10h00 AUDIÊNCIA PUBLICA DA CPIDOS 
CRIMES CIBERNÉTICOS (V) 

Violência Contra os Motoristas de Aplicativos 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM Terapias Alternativas 

12h30 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça de Vila Velha e do Centro de Apoio Operacional de 
Implementação das Políticas Públicas de Educação (Cape) do Ministério 
Público do Estado (MP-ES), Camila Melo Baptista Abelha, fala em 
entrevista ao MP com Você da educação inclusiva para crianças com 
deficiência e a implantação do marco regulatório no País 

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 

13h30 CONEXÃO ELEITORAL Saiba mais sobre o novo sistema de filiação partidária. Conheça o projeto 
Eleitor do Futuro e o trabalho da Justiça Eleitoral em ano de eleições 

14h00 CIÊNCIA E LETRAS A Gerencia de Unidades 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

15h00 MPF: INTERESSE PÚBLICO MPF contesta liberação da pesca no Rio Doce. 
Mulheres grávidas ou que estão amamentando não precisam apresentar 
atestado médico para evitar trabalhar em locais insalubres. E ainda, os 
incômodos da poluição sonora 

15h30 STJ NOTÍCIAS Veja no STJ Notícias dessa semana:  Corte especial do STJ decide que 
desembargador não poderá ser julgado por juiz vinculado ao mesmo 
Tribunal. Os direitos dos consumidores na hora de acionar o seguro 
veicular. E ainda: Empresa de tabaco não terá de recolher imposto sobre 
mercadoria roubada 

16h00 UNIDIVERSIDADE Espiritualidade e Ciência 

16h30 CONEXÃO ELEITORAL Saiba mais sobre o novo sistema de filiação partidária. Conheça o projeto 
Eleitor do Futuro e o trabalho da Justiça Eleitoral em ano de eleições 

17h00 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
FRENTE PARLAMENTAR (V) 

Coleta e Tratamento de Esgoto na Grande Vitória 

18h30 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE CIDADANIA (V) 

Extermínio da Juventude Negra 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 A GRANDE REPORTAGEM Terapias Alternativas 

22h45 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça de Vila Velha e do Centro de Apoio Operacional de 
Implementação das Políticas Públicas de Educação (Cape) do Ministério 
Público do Estado (MP-ES), Camila Melo Baptista Abelha, fala em 
entrevista ao MP com Você da educação inclusiva para crianças com 
deficiência e a implantação do marco regulatório no País 

23h15 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 

23h45 COM A PALAVRA O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é Sergio Majeski, deputado 
estadual pelo PSB 

 

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

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

 

DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO DOS CRIMES CIBERNÉTICOS, 
REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2019. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Bom dia a todos, bom dia aos colegas 
que fazem parte desta CPI. Como sempre, 
participação maciça de todos os parlamentares 
da CPI. Muito obrigado pela presença. E claro, 
aqui é um trabalho coletivo de todos. Deputado 
relator, deputado Delegado Danilo Bahiense, 
bom dia; deputado e presidente da Comissão de 
Proteção da Criança e Adolescente, deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini, bom dia; deputado 
Capitão Assumção. Deputado Capitão Assumção 
permanentemente na mídia. E deputado 
Coronel Quintino, obrigado, bom dia. A todos, 
todos os servidores da Casa, também meu 
muito-obrigado aqui pela participação; também 
quem nos acompanha ao vivo neste momento 
através da TV Assembleia. 
 Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da comissão parlamentar de 
inquérito.  

Solicito à secretária que proceda à leitura 
da ata das reuniões anteriores. Atas da sétima e 
oitava reuniões extraordinárias e da décima 
primeira reunião ordinária. 
 

(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da décima primeira 
reunião ordinária, realizada em 
03 de setembro de 2019; da ata 
da sétima reunião ordinária, 
realizada em 05 de setembro de 
2019; e da ata da oitava reunião 
ordinária, realizada em 11 de 
setembro de 2019) 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Em discussão as atas. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, 

encerrada a discussão. 
Em votação? 

Como vota o deputado Danilo Bahiense? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Pela aprovação, presidente, conforme 
lida. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Deputado Delegado Lorenzo Pazolini?  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Bom dia, presidente, servidores 
desta Casa, público que nos assiste através da 
TV Assembleia, também vou acompanhar, 
presidente, pela aprovação da ata, conforme 
lida. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Deputado Capitão Assumção? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Presidente, quero cumprimentar V. Ex.ª pelo 
trabalho, o deputado Lorenzo Pazolini, 
deputado Coronel Quintino, Danilo Bahiense, 
todos que nos assistem, os colaboradores aqui 
da Assembleia Legislativa, que nos 
acompanham, agora pela TV Assembleia, eu 
voto favorável. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Deputado Coronel Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Presidente, meu bom dia a todos! Pela 
aprovação da ata como lida. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Aprovadas as atas por unanimidade 
conforme lidas. 
 Leitura do Expediente.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
EXPEDIENTE:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Documento entregue pelo advogado do 
senhor Luciano Di Giorgio Filho 
solicitando vista dos autos do processo 
da CPI.  
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ciente.  
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A SR.ª SECRETÁRIA - (KARINA EUZÉBIO 
CERQUEIRA) - Expediente lido, deputado.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Passando para o caso em questão do dia 
de hoje, que é com relação a invasões de 
contas, e aí eu gostaria de chamar o convocado 
para que ele pudesse se fazer presente a este 
recinto. Gostaria que o suspeito de invasão nas 
redes sociais pudesse adentrar.  

Pedir à TV Assembleia para que preserve 
a imagem do mesmo.  

E, neste momento, para que a gente já 
comece a analisar esse caso, eu gostaria de 
conceder a palavra ao deputado que recebeu 
essa denúncia, para que ele possa explanar 
sobre a mesma, ler inclusive o relato da 
denunciante e por que chegamos no convocado 
para que ele pudesse prestar esclarecimento 
neste momento.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Renovo meus cumprimentos aos 
colegas: deputado Capitão Assumção, deputado 
Coronel Alexandre Quintino, nosso presidente 
Vandinho Leite, deputado Danilo Bahiense, os 
servidores da Casa, doutor André chegando ali.  

Bom dia, Luciano Di Giorgio Filho. 
Também cumprimento o nobre causídico que o 
acompanha.  

Eu vou fazer inicialmente aqui um relato 
sumário, sucinto, do que foi noticiado e dos 
fatos que nós estamos apurando, objeto de 
apuração, nesta comissão parlamentar de 
inquérito.  

Este é o relato da vítima:  

 
Que a vítima tomou 
conhecimento através de 
terceiros que na rede social 
Facebook havia comentários 
difamatórios contra pessoa da 
vítima e seu marido, de nome 
fulano de tal, que tais conteúdos 
das mensagens relatavam que a 
vítima e seu marido participariam 
de encontros de swing, troca de 
casal; que a vítima, na ocasião, 
anexas as mensagens 
difamatórias contra sua pessoa e 
de seu marido, que já é a terceira 

vez que tais difamações são 
propagadas através da referida 
rede social; que a vítima não sabe 
quem foi o autor das difamações.  
 

Então, esse é o relato inicial da vítima e 
de seu esposo. Foram feitas postagens nas redes 
sociais, no Facebook, e encaminhadas a pessoas 
próximas à vítima relatando, convidando à 
participação em eventos de encontro de casais, 
vulgarmente denominado swing.  

Vou ler uma parte das declarações 
prestadas pela vítima, obviamente preservando 
a sua intimidade e a sua identidade.  

Que no dia... (Pausa) 
E aí nós temos várias postagens que 

foram apresentadas pelas vítimas e que foram 
juntadas aqui para instruir o feito e para 
comprovar que efetivamente o crime foi 
cometido.  

Vamos lá:  
 

Que sua amiga (fulana de tal) 
teve suas contas em redes sociais 
invadidas e esse invasor enviou, 
através do messenger do 
Facebook, para alguns amigos, 
mensagens falando que o casal 
(fulano de tal) era praticante de 
swing, fazendo menção ao meu 
perfil e do meu marido no 
Facebook; que em grupos do 
WhatsApp que temos entre 
amigos, vários relataram ter 
recebido essas mensagens. 
(alguns prints em anexo aqui) 

 
E ela junta os prints. 
 

que após isso refez suas contas 
em redes sociais (abriu nova 
conta) e o assunto se encerrou ali;  

 
Então, o primeiro fato, os primeiros fatos 

criminosos datam de 11 de fevereiro de 2019.  
 

Que no dia 20/03/2019, o irmão 
do marido da vítima recebeu 
mensagens semelhantes pelo 
Facebook, num perfil 
(denominado fulano de tal); que 
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as mensagens novamente 
falavam que nós praticávamos 
swing; que esse perfil é 
desconhecido por mim e pelo meu 
marido; que não tenho os prints 
desse dia, pois o perfil foi 
denunciado e logo em seguida 
desapareceu; que no dia 25/07 
(...) recebeu mensagem através 
do perfil (fulano de tal) no (...) 
Facebook; que essa mensagem 
novamente dizia que eu e o 
marido praticávamos swing. 

 
 Então, houve um ato criminoso em 11 de 
fevereiro, e, a partir daí, se desenvolveu. A 
atividade criminosa cessou. Novamente 
retornou em 20 de março de 2019. Houve a 
interrupção, e, pela terceira vez, agora, em 
25/07/2019.  
 

Que essa mensagem novamente 
dizia que eu e o marido 
praticávamos swing;  

Que ela conseguiu obter prints dessas 
conversas e enviou para o esposo. 

 
Que em seguida o perfil tal, que 
deu origem a essas (...) 
mensagens desapareceu e surgiu 
um novo perfil com o mesmo 
nome onde a pessoa coloca como 
foto de capa a mensagem: “perfil 
antigo hackeado”. “Perfil antigo 
hackeado”.  

 
Que vai deixar à disposição desta 

comissão a prova de todos esses fatos. 
 E aí ela traz aqui o relato sumário, 
sucinto e objetivo, dizendo que não sabe quem 
enviou essas mensagens, quem iniciou essas 
mensagens, e aqui o sofrimento e a dor a que 
ela foi submetida e o constrangimento. 

 
Que de acordo com fulano de tal, 
após a invasão, várias pessoas do 
ciclo de amigos teriam recebido 
mensagens dizendo que eu e meu 
marido somos praticantes de 
swing; que ela enviou o e-mail 
para o Facebook, no qual consta 

que o perfil dela teve sua senha 
alterada e constando o IP (...); 
que eu e meu marido 
constatamos (...) que as 
mensagens foram enviadas após 
alteração de senha do Facebook 
(...); que as mensagens foram 
enviadas aos amigos da vítima, 
inclusive a mensagem recebida; 
que todas as mensagens 
começam de forma semelhante, 
com frases já perguntando “Como 
foi com o casal (fulano de tal e 
sicrano)?” 

 

E cita o nome do casal. 
Ou: 
 

“E eles foram na boate de casais 
mesmo?”; e logo em seguida: 
“Mandei errado.” e fingindo 
querer desconversar; que está 
muito preocupada com os danos 
a sua reputação; que está 
preocupada porque não sabe 
quem teve acesso a essas falsas 
informações. 

 
 Esse é o relato, então, presidente, de 
maneira sucinta. E aí a vítima e seu esposo 
apresentam aqui as postagens, a prova 
documental dos fatos, e demonstram 
claramente todo o constrangimento que vêm 
passando, porque foram três investidas 
criminosas em três períodos diferentes. Então, 
em fevereiro deste ano, em março deste ano e 
julho deste ano. (Pausa) 
 Esse, então, presidente, é o relato que 
apresento aos senhores membros da comissão e 
que é toda prova documental que nós temos 
aqui. 
 
 O SR. RAFAEL CARLOS DA VITÓRIA 
AZEVEDO - Senhor presidente, pela ordem, por 
gentileza. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Pois não. (Pausa) 
Desculpe! 
 

O SR. RAFAEL CARLOS DA VITÓRIA 
AZEVEDO - Primeiramente bom dia... 
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O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Só um minutinho. Só um minutinho. 
Quando a gente for permitir, a gente cede... eu 
vou ceder a palavra a V. Ex.ª. 

Deputado Lorenzo Pazolini, esse, então, 
é o caso, o relato do caso. Um caso 
extremamente complexo e constrangedor à 
família, que, neste momento, eu gostaria 
também de perguntar a V. Ex.ª por que 
chegamos aí nessa convocação do Luciano? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Isso. A partir desses fatos, 
então, desse relato e da documentação 
apresentada pelas vítimas, nós iniciamos uma 
apuração dos fatos no âmbito desta comissão, e 
aí oficiamos, então, às operadoras, conseguimos 
identificar qual o IP da máquina que 
efetivamente enviava as mensagens e que 
produzia todo esse material. E através dessa 
prova nós conseguimos comprovar que essa 
máquina está instalada na residência do senhor 
Luciano Di Giorgio Filho. Então, a máquina que 
envia essas mensagens, o IP dessa máquina está 
localizado na residência do senhor Luciano. Essa 
é uma prova objetiva e concreta que nós temos 
aqui. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Ok. O advogado. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - E aí, só para completar, por 
coincidência ou não, o endereço do senhor 
Luciano é no mesmo prédio da vítima, das 
vítimas. Então, a vítima e o senhor Luciano, ora 
investigado, residem no mesmo prédio aqui na 
capital, Vitória. Apenas, claro, unidades 
diferentes, apartamentos diferentes, mas é o 
mesmo prédio, o que evidencia ainda mais e 
traz um elemento que torna extremamente 
factível a conduta praticada. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Advogado. 

 
 O SR. RAFAEL CARLOS DA VITÓRIA 
AZEVEDO - Senhor presidente, bom dia.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Bom dia! 

O SR. RAFAEL CARLOS DA VITÓRIA 
AZEVEDO - Em nome de quem... 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Só, por favor, fale o nome do senhor e a 
OAB, por favor. 

 
O SR. RAFAEL CARLOS DA VITÓRIA 

AZEVEDO - Rafael... 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Para se qualificar, neste momento. 
Doutor Rafael Carlos da Vitória, é isso? 

 
O SR. RAFAEL CARLOS DA VITÓRIA 

AZEVEDO - Azevedo. Isso. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - OAB? 

 
O SR. RAFAEL CARLOS DA VITÓRIA 

AZEVEDO - 20000. 
Bom dia, demais parlamentares. 

Primeiramente, elogiar o profícuo trabalho 
desenvolvido por esta comissão parlamentar.  

Diante desse relatório, porque, na 
verdade, assim, eu protocolei, há dois dias, salvo 
engano, um requerimento de pedido de vistas 
dos autos que se referiam especificamente ao 
Luciano, até mesmo para ele poder falar, 
porque a gente não sabia nem qual era a 
condição dele aqui hoje, se seria de 
testemunha, de denunciado, enfim. Diante das 
circunstâncias, e, aparentemente, do grau da 
gravidade da situação que está sendo posta, eu 
requereria aos senhores a gentileza de 
conversar com o cliente antes mesmo de ele 
poder tratar a respeito do tema que os senhores 
virão a perguntar. Peço esse deferimento em 
relação a isso, por gentileza. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Com relação à cópia dos processos, 
seria necessária uma reunião como esta para 
deliberar aqui - não vejo problema nenhum em 
V. Ex.ª ter acesso aos autos -, agora, com 
relação à oitiva, eu gostaria de também 
perguntar, pedir a opinião dos demais 
parlamentares. Mas, claro, como presidente, 
nosso objetivo é fazer a oitiva hoje, certo?  
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Não vejo nenhum problema se V. Ex.ª 
quiser conversar com o seu cliente aí, durante... 

 

O SR. RAFAEL CARLOS DA VITÓRIA 
AZEVEDO - Cinco minutos, é o máximo que eu 
preciso. 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Cinco minutos. Então, ok. Faça isso 
neste momento, enquanto a gente discute aqui 
outros pontos. 

Sobre outro caso... 
Pode conversar, fique à vontade, ok? Só 

desligue o microfone.  
Queria que encontrassem um recinto 

para que eles pudessem conversar neste 
momento, ok?  

 
 Sobre outros pontos e outros casos que 
nós estamos avaliando nesta CPI, a comissão 
está aguardando aí um posicionamento, que a 
gente está buscando uma decisão judicial para a 
convocação de uma pessoa que fez os ataques 
daquele fake news até em relação a minha 
pessoa.  
 Mas o que me chama muito a atenção 
nesse processo - e aí eu gosto de enfrentar as 
coisas de frente -, o que tem me chamado muito 
a atenção é um promotor afastado por 
corrupção, de nome Saint' Clair Luiz do 
Nascimento Júnior, participando, voltando a 
participar ativamente de movimentos 
partidários. Um dos processos inclusive que ele 
possui de expulsão do Ministério Público é de 
uma questão partidária, que ele foi expulso de 
um partido, inclusive, do partido em que eu me 
encontro hoje, que é o PSDB, pelo fato de que 
ele não pode se filiar a partido político e nem 
participar de movimentos nesse sentido, sem 
falar de outros casos de corrupção, são vários aí. 
A imprensa já noticiou vários com relação a 
investigações sobre o mesmo. 
 Então, o que eu percebo aqui, os demais 
colegas, é que isso, na verdade, é uma grande 
articulação. E depois, eles vieram com o nome 
de um partido chamado PMB para fazer ainda 
algum, como se essa pessoa fosse um líder 
sindical. Mas eu, que conheço um por um, sei 
que é uma grande articulação - a Polícia está 
investigando - de montagem de fake news, que 
já vinham há muito tempo tentando trabalhar 
isso. E quando eu tinha sem mandato, essa era 

uma prática corriqueira, e agora com um 
mandato aqui, eles diminuíram a intensidade e 
tentaram fazer essa. 
 Então, a parte jurídica aqui da CPI, nós 
estamos levantando todos os pontos que 
podem ser feitos nos próximos dias. E talvez, na 
próxima reunião, já deliberar não somente com 
relação ao investigado, mas também com 
relação a esse promotor afastado por 
corrupção. 

Então, só deixando claro, aqui, para os 
demais membros da comissão, como anda o 
caso. E depois que a gente tiver com todo o 
embasamento jurídico necessário para as 
devidas providências eu vou trazer na próxima 
reunião para a gente debater esse assunto aqui.  
 E agora, o advogado, doutor Rafael, 
voltou com o seu cliente, o Luciano, e aí eu 
gostaria de começar a oitiva. Ok? 
 Então, vamos lá. 

Deputado Lorenzo quer... 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor Luciano Di Giorgio Filho, 
o senhor tem conhecimento dos fatos que estão 
sendo apurados aqui na CPI? 
 
 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - 
Nenhum conhecimento.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - O senhor teve acesso a esse 
caderno apuratório aqui? 
 

 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Não.  
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Não? V. Ex.ª não estava 
manuseando ali? (Pausa) 
 Não? 
 Eu vou passar ao douto advogado, 
presidente. Só vou pedir que não cite o nome 
das pessoas envolvidas, por favor. E aqui tem a 
documentação. Mas, em suma, é aquilo que nós 
tratamos, então, de forma objetiva e clara. O 
que nós temos aí, nos autos. Existem postagens 
feitas em relação a um casal e essas postagens 
atribuem a esse casal a participação em 
encontros sexuais com terceiros. E a partir do 
momento, então, que essas postagens foram 
identificadas na rede social, no Facebook, a CPI 
recebeu essa demanda, foi noticiada pelas 
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vítimas e nós passamos, então, a investigar os 
fatos. E o que há comprovado, hoje, é que essas 
postagens foram feitas na residência do senhor 
através de um IP que está devidamente descrito 
aí no caderno apuratório, está devidamente 
individualizado, e esse IP, essa máquina está 
instalada na casa do senhor. As vítimas residem 
no mesmo condomínio, no mesmo apartamento 
que o investigado. No mesmo prédio. Desculpa. 
Em uma unidade condominial diversa, 
obviamente, apartamento distinto, mas no 
mesmo condomínio que o senhor. Então, nós 
queremos saber do senhor.  

O senhor tem algum tipo de inimizade 
com as vítimas? 
 
 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Eu 
não sei nem quem é. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Agora o senhor está tendo 
acesso. 
 
 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Pelo 
nome eu não sei quem é. Eu não conheço. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - O senhor não conhece? 
 
 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Não. 
Minha vida é trabalho e ir para casa cuidar do 
meu filho de dois anos e sete meses. O único 
contato que eu tenho no prédio são com outros 
pais que têm filhos na mesma idade que 
brincam. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - O senhor não conhece nem a 
vítima do sexo masculino tampouco a do sexo 
feminino, apesar de residirem no mesmo 
condomínio, no mesmo prédio que o senhor? 
(Pausa) 
 Só, peço, por favor, que não cite o nome 
das vítimas.  

 
 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Não. 
Não tenho conhecimento de quem são essas 
pessoas. (Pausa)  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Por favor, peço à assessoria aqui 

para trazer o nome das vítimas. Nós vamos 
tentar as fotos aqui atualizadas.  
 O senhor nunca teve contato com esse 
casal? 
 
 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Não 
que eu lembre. Desse aqui, que eu vi nessa foto 
aqui não. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Não tem nenhum tipo de 
inimizade, disputa, confronto, nenhuma 
discussão?  
 

 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - 
Nenhum. Não que eu saiba. Porque até então 
não reconheci as fotos aqui. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - E como é que o senhor 
explicaria, então? Porque nós temos uma prova 
técnica, objetiva. Não é uma prova testemunhal. 
Nós temos através da quebra do sigilo do IP da 
máquina comprovando que as postagens foram 
feitas na residência do senhor. 
 

 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - A 
única forma que eu vejo é alguém raqueou a 
minha máquina ou alguém invadiu minha 
máquina para fazer isso, porque eu nunca, 
nunca, nunca mexi nisso.   
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Não, mas aí o IP não seria 
identificado. 
 

 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Não 
faço a mínima ideia de como isso ocorreu. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - É ao contrário. Houve o 
raqueamento da conta da vítima e através das 
diligências da CPI nós conseguimos identificar o 
IP e conseguimos comprovar que o IP se refere a 
uma máquina instalada na casa de V. S.ª, que 
por coincidência é vizinho da vítima. 
 

 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Na 
minha casa eu só tenho um notebook que é 
usado raríssimas vezes. De minha parte na 
partiu isso. Isso eu garanto para o senhor. Eu 
estou até indignado por eu estar enrolado num 
negócio desses.  
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 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Mais alguém utiliza esse 
notebook além do senhor? 
 
 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Eu e 
minha esposa. Somos os únicos moradores da 
casa. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - O senhor tem a rede Wi-Fi? 
 
 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - 
Tenho rede Wi-Fi. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Então, obviamente, o senhor 
também usa o smartphone, dispositivo móvel. 
 

 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Sim. 
Uso. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Alguém manuseia o dispositivo 
móvel além do senhor e da sua esposa? 
 
 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Não 
que eu saiba. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Então. 
 
 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Eu 
só tenho isso para falar para o senhor. Eu não 
faço a mínima ideia do que está acontecendo. 
Nunca fiz isso, nunca me sujeitei a fazer isso e 
nem tenho conhecimento técnico possível para 
poder invadir a rede de alguém ou perfil de 
alguém, como está dito aí 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Isso aí não tem muita 
dificuldade para fazer. Isso aí não é complicado. 
 

 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - 
Estou te falando o que eu... A minha...   
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - O que estou narrando ao senhor 
é o seguinte: nós temos uma prova objetiva. 
Qual é a prova objetiva? Fizemos apuração e 
conseguimos identificar o IP da máquina. Está 
identificado o IP. Por seu turno, esse IP diz 

respeito a uma máquina que está instalada na 
casa do senhor. Ou smartphone ou desktop ou 
notebook. 
 

 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Você 
pode repetir quantas vezes você quiser, a 
mesma coisa, mas a minha resposta vai ser a 
mesma. Não tenho conhecimento nenhum 
sobre isso. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Então, de qualquer forma, essa 
responsabilidade vai ser atribuída ao senhor. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) -  Amigo, só colocar um limite aqui. 
Quantas vezes o deputado perguntar, V. Ex.ª 
tem que responder. 
 
 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Sim. 
Eu estou respondendo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - E por favor, sem questionar. 
 
 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Ok. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Então, não há outro caminho. 
 Imagina que você tem um gato e um rato 
dentro de uma caixa de sapato e você fecha a 
caixa. Quando você abre a caixa, o que nós 
temos? Um gato. Significa o quê? Que o gato 
comeu o rato. É isso que tem aqui. A conclusão 
é objetiva. 
 Agora, a disposição de V. S.ª em 
colaborar ou não pode trazer reflexos positivos 
ou negativos na sua esfera penal. Não é na 
minha, é na sua. O senhor está acompanhado 
do advogado devidamente constituído, 
competente e que tem condição de orientá-lo. 
 Os fatos estão claros. A prova aqui é uma 
prova objetiva. Não é alguém dizendo assim: ah, 
eu vi o Luciano no dia tal, em tal lugar, fazendo 
uma postagem. Eu ouvi falar que ele era inimigo 
de um dos membros desse casal ou da esposa ou 
do varão. Não é isso. A prova é objetiva, a prova 
está posta, é prova documental. Na verdade, não 
há juízo de valoração. O fato é: ora, o IP é este, a 
máquina está aqui, está na casa do senhor. 
 Mais alguém reside na residência do 
senhor, além da esposa?  
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 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Não. 
Eu, ela e meu filho de dois anos e sete meses.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) -  O wi-fi é compartilhado com mais 
alguém? 
  

 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Não. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Enfim, qualquer cidadão que 
analisar, independente de conhecimento jurídico 
ou da área de TI, vai chegar à mesma conclusão. 
  

 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Ok. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Porque o raqueamento foi feito a 
partir do IP da máquina do senhor. Não houve 
raquemento do IP do senhor. É o contrário. Isso 
está provado. 
 

 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Aham. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - E a partir daí, então, foram feitas 
as postagens. 
  E aí, presidente, já para concluir, não vou 
me alongar, porque a situação posta é esta. A 
situação se torna um pouco mais grave e indene 
de qualquer dúvida a partir do momento em que o 
endereço do senhor é no mesmo prédio das 
vítimas. Não é uma coincidência. Então, não há 
equívoco aí. Infelizmente, é isso, e a opção que 
nós estamos dando ao senhor de confessar, ou de 
contar, ou de narrar e trazer o fato de: ah, isso 
aconteceu porque houve um conflito na área 
comum do condomínio, houve um 
desentendimento no elevador, houve uma briga 
na reunião de condomínio. Isso é da vida. Isso 
acontece.  
 Só um minutinho, vou concluir. Isso todos 
nós estamos sujeitos. Esse é o momento do 
senhor explicar, dizer o que aconteceu. Foi infeliz, 
infelizmente, praticou esse ato e deseja se retratar 
até mesmo porque isso vai ser encaminhado para 
o Poder Judiciário. E se o senhor já encaminhar, 
por exemplo, uma retratação pública, tenho 
certeza que a situação do senhor, jurídica, penal, 
vai ser muito mais amenizada. Vai ser muito mais 
serena do que simplesmente essa negativa total e 
absoluta diante do arcabouço, diante do conteúdo 
probatório produzido. 
 Na verdade, hoje, nós estamos 
concedendo uma oportunidade, uma 
oportunidade para o senhor. 

 Deputado Danilo Bahiense conseguiu 
obter as fotos. Nós vamos exibir aqui ao senhor. 
Volto a repetir, preservando os nomes, por favor. 
E aí o senhor vai poder, eventualmente, 
apresentar... 
 
 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Já 
conheço ele de ver ele passando na hora que ele 
chega do trabalho quando estou lá embaixo 
brincando com meu filho. Já vi ele entrando no 
elevador, pegando elevador, porque nossas 
crianças brincam ali no corredor, mas ela não 
lembro, não  tenho conhecimento dela, não. 
 Ele eu conheço por vista. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - E nunca houve nenhum problema 
entre o senhor e a vítima? 
  

O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - 
Nunca. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Nenhuma discussão... 

O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Nunca 
tive nenhum problema com ninguém no prédio. 
Muito menos, especificamente, com essa pessoa. 
Eu estou te falando a verdade: eu não conheço! 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - E a que o senhor atribuiria, então, 
esse fato? 

 
O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Não 

tenho a mínima ideia.  
Eu estou sendo o mais sincero possível, 

que eu posso. Não tenho ideia como o meu nome 
foi parar nisso.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, por ora, eu 
estou satisfeito.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - É porque... 
 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Presidente? Se...   

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Deputado Danilo. 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - O senhor informou, agora mesmo, que o 
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senhor reside, o senhor e a sua esposa. O senhor 
tem filhos? 

 

 O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Sim. 
Como eu disse, tenho um filho...  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Que idade? 
 
O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Dois 

anos e sete meses.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Dois anos.  
Tem cunhados? 
 

O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - 
Tenho.  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Costumam frequentar sua casa?  
 
O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - 

Esporadicamente.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Tem outros amigos que frequentam a sua 
casa? 

 

O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - 
Muito esporadicamente.  

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Mesmo nessas vezes esporádicas, que 
vão à sua casa, eles usam o seu computador?   

 
O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - O 

computador, não. Mas o wi-fi, sim. 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - O wi-fi  usa? 

 
O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Sim. O 

wi-fi, sim. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Então está ok. Está bom. Obrigado. 
 
O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - E o 

meu wi-fi, também... Como eu tenho um repetidor 
de wi-fi em casa, pode ser que esteja, também, 
uma rede mais ampliada, para quem puder 
acessar. Mas tem o wi-fi.    

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Eu perguntei...   

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - O importante, não é, presidente, é que, 
como disse, aqui, o nosso deputado doutor 
Lorenzo Pazolini, que está mais inteirado da 
situação, é... Está mais do que comprovado, não 
é? A impressão digital do equipamento dele está 
aí. As provas estão nos autos. Então, contra esses 
fatos não há o que discutir.    

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Luciano, assim... Eu sou oriundo da área 
de tecnologia. A única coisa que poderia ter 
acontecido, se não for, ou o notebook, ou o 
celular, o seu celular, é se alguém tivesse utilizado 
o seu wi-fi. Que é... O IP que sai é do equipamento 
que é conectado na internet que aí, no caso, é o 
equipamento do wi-fi, quer dizer: um roteador, ou 
qualquer outro.  

Você respondeu para mim que ninguém 
utilizava o seu wi-fi. Agora, você está falando 
que...  

 

O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Não. 
Eu falei: tem senha. Mas ele tem a rede ampliada. 
Eu não sei se alguém pode invadir. Como você 
disse, você é da área de tecnologia. Eu não sou. Eu 
não tenho esse conhecimento.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Eu sei. Mas eu perguntei se alguém 
utilizava o seu wi-fi. Você disse que não. Agora, 
você já acabou de dizer que familiares, sim. É isso? 

Quem utiliza... Quem tem essa senha do 
wi-fi, e cadastra? Você não precisa falar nomes, 
assim. Você pode falar: cunhado, irmão. Sei lá. 
Quem tem acesso a esse wi-fi, que você tenha 
conhecimento? 

 

O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - 
Qualquer um que vá à nossa casa, é de praxe 
alguém: ah, tem a senha do wi-fi? A gente passa a 
senha do wi-fi. Mas no dia a dia, quem usa, quem 
utiliza, sou eu e minha esposa.   

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Qualquer um, quem? 

 

O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Ah?  
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Qualquer um, quem? 
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O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - 
Qualquer amigo, que vai à minha casa.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Você não recebe qualquer pessoa na sua 
casa.  

 
O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Minha 

irmã, minha sogra, minha mãe, meus amigos. Que 
vai esporadicamente à minha casa.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
 
O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - É de 

praxe você passar a senha do wi-fi para alguém 
que vá à sua casa. A primeira coisa que a pessoa 
pergunta, quando chega à casa, hoje em dia, é 
isto: qual é a senha do wi-fi? E você passa.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - O fato relevante... 
  
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Ok. Obrigado, Luciano.  
  
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - O fato relevante, que nós temos 
que considerar, é porque foram em lapsos 
temporais distintos. Então, não é alguém que, 
esporadicamente, foi: ou um visitante, ou um 
parente próximo.   

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Eu até pergunto, a V. Ex.ª, eu não conheço 
os autos: nos três momentos, foram do mesmo 
IP?  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Isso. Exatamente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Todos os momentos, então, foram do 
mesmo IP. 

É. Aí, Luciano, fica... E aí, você deve ter 
visto: é um documento oficial da operadora, que 
respondeu a esta Casa que, nesses três 
momentos, os acessos... Nesses três... Nessas três 
datas, você se lembra de alguém que possa ter ido 
à sua casa? 

 
O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Eu 

tenho que verificar. Quais foram as datas? Repete, 
por favor? 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Repete as datas, por favor, deputado 
Delegado Lorenzo.  

   
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Pois não. Quais datas, excelência?  
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - As datas... Eu estou falando com ele que a 
única forma... Vai lá.  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) -  11 de fevereiro de 2019. 20 de março de 
2019. 25 de julho de 2019. 

 
O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Tenho 

que verificar. Tenho que ver corretamente, para 
ver se teve alguém na minha casa nesses dias.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - É. Porque a única possibilidade, aí, que vai 
cada vez ficando muito remota, é se a mesma 
pessoa fosse à sua casa por três vezes. Se bem que 
quem pratica esse tipo de coisa... No que... Às 
vezes...  Pode, às vezes, não querer deixar o rastro 
dele, e deixar o rastro seu. Mas aí você vai ter que 
apresentar isso, aqui. Não tem como...  

Doutor, o senhor, que é advogado dele, ele 
está falando que não fez. Está provado, aqui, que 
saiu da máquina ou do wi-fi dele, da rede dele.   

 

O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Estou 
afirmando, eu não... 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Se não foi ele, foi outra pessoa que, 
nessas três datas, estiveram lá, utilizando o wi-fi 
dele. Senão, não tem jeito de dizer que não foi ele, 
uai! 

É a única forma, deputado e Delegado 
Lorenzo.  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Presidente, eu verifiquei aqui. 
Todos foram em dias úteis. Ou seja: diminui a 
possibilidade de ser um terceiro, porque, 
realmente, o cotidiano comprova que nós 
recebemos visitas, ou convidados, geralmente aos 
finais de semana, ou às sextas-feiras e feriados. 
Todos ocorreram em dias úteis.  

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 
ordem, senhor presidente! Tem como saber, 
deputado Pazolini, o horário, além do dia?   
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Tem, mas, deputado Capitão 
Assumção, às vezes dá uma variação porque ele 
vem com um horário de fora do país, então às 
vezes não é tão preciso, tem o fuso. Ele vai trazer 
lá o meridiano, GMT, Greenwich e tal. Tem que 
fazer umas continhas ali, mas é possível, mas 
pelos dias úteis já dá para... Os três foram em dias 
úteis. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pouco 

provável que ele tinha familiar em casa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Só um minutinho.  

Deputado Danilo, concluiu? (Pausa) 
Capitão Assumção, concluiu? (Pausa)  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - E até porque - pela ordem, 
presidente! - seria difícil, por exemplo, um 
terceiro ir até a casa dele para atingir o vizinho, 
né? Seria algo assim, um enredo de novela, né?  

 
O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Mas, 

desculpa, eu não estou acostumado com isso. 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Pode. Concedo a palavra. Pode... 

 

O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Não 
tem como ninguém acessar a minha... Raquear a 
minha rede wi-fi e usar meu wi-fi para fazer isso? 
Porque é a única explicação que eu vejo plausível 
de isso ter acontecido. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Alguém pode ter utilizado, sim, a sua rede. 
Mas o que o deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
está dizendo aqui é que o formato, três datas 
distintas em horário de expediente, fica cada vez 
mais difícil essa possibilidade. Que é possível, 
claro que é. 

 

O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - É a 
única, é a única que realmente... 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ok? É claro que é. Então... Mas aí você 
tem que apresentar a esta Casa quem pegou a sua 
senha, nesses três dias lá, de acordo com seu 
prédio, com o porteiro. Agora, o ônus é de você 
comprovar que não é... Porque estão todas as 
evidências mostrando que veio da sua residência, 
da sua máquina. 

O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Eu 
digo não alguém que tenha usado com a minha 
autorização, mas alguém que tenha invadido 
minha senha de wi-fi, que eu já... Isso eu vejo que 
acontece, eu vejo na televisão que acontece, 
alguém invadido a minha senha de wi-fi e utilizado 
o meu wi-fi para poder cometer isso. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Presidente, pela ordem.  
Você teria que ter um modem 

extremamente potente para gerar um sinal capaz 
de ser captado... 
 

O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Mas 
dentro do meu prédio, não. Eu consigo... Quando 
eu puxo lá as redes de wi-fi, aparece rede wi-fi de 
vizinho meu de baixo, vizinho meu de cima.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Sim. 

 
O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - E 

como eu te disse, para o meu quarto, para 
aumentar o sinal do wi-fi na minha casa, eu tenho 
um repetidor de wi-fi. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Mas o repetidor é caseiro, 
doméstico. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Mas eu acho que isso, deputado Lorenzo, 
assim, a gente podia encaminhar também - já é 
um encaminhamento - para a Delegacia de Crimes 
Cibernéticos. É possível saber, na delegacia, qual 
foi o contato, quais equipamentos tiveram 
contato com esse modem, com esse roteador. Se 
foram somente os computadores ou celular dele 
ou se teve algum outro, que aí a gente vai para um 
nível mais profundo da investigação, porque 
qualquer que seja o contato, tem o endereço em 
cada hardware que se chama o endereço MAC, 
que identifica o hardware que fez o contato. Então 
isso é perfeitamente possível dentro do roteador 
lá, fazer esse tipo de avaliação mais detalhada.  

 

O SR. LUCIANO DI GIORGIO FILHO - Ok. 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ok? 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) -  De qualquer forma, presidente,  
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pela ordem,  mas, com toda sinceridade do 
mundo, seria o ônus da prova. Claro que a gente 
pode, mas que cabe ao investigado, porque nós 
estamos apresentando as provas, o que foi 
produzido e aí o investigado que, obviamente, 
tem que produzir, agora, uma prova em contrário 
que seja capaz de desconstituir ou de 
desconfigurar ou de sobrepor-se aos elementos 
que estão colhidos nos autos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Isso para mim está claro, tanto é que eu 
falei até anteriormente isso, ele que tem que 
provar agora que... Porque veio lá da rede dele. Só 
citei tecnicamente o formato como é possível 
avaliar isso. Só foi esse caso. 

Mais algum parlamentar para falar sobre 
esse assunto? Deputado Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) -  Senhor presidente, quero parabenizar V. 
Ex.ª pela condução dos trabalhos e até mesmo 
desta CPI. Mas queria aproveitar que a 
Procuradoria desta Casa se encontra, se faz 
presente aqui. Opinião particular, respeitando a 
opinião de todos os deputados que estão 
presentes aqui: não conheço o Luciano Di Giorgio, 
nunca vi na minha vida, também nunca vi o seu 
advogado, mas vejo que estamos cuidando de 
problemas privados. CPI, em minha opinião e pelo 
que tenho acompanhado, seria para cuidar de 
assuntos de ataques ao Estado, aos agentes 
públicos ou até mesmo que firam interesses 
coletivos. Opinião. Dou a minha mão à palmatória 
a entendimentos diversos. Estou vendo que a 
gente está cuidando muito, na minha opinião, do 
varejo e, talvez, isso seja atribuição da Delegacia 
de Crimes Cibernéticos. Penso eu que a CPI 
deveria, opinião particular, focar em assuntos que 
firam interesses do Estado, dos agentes públicos, 
e da coletividade. Se eu estiver equivocado, por 
favor, a Procuradoria me corrija.  

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - O objeto da CPI abrange qualquer tipo de 
crime cibernético e, de tal forma, nós vamos 
investigar todos os casos que chegarem aqui.  

Eu sei que o Governo, até entendo os 
aliados do Governo, de todas as formas possíveis, 
seja qual for a esfera, ou a CPI ou quando nós 
estamos em Comissão, como foi ontem na 
Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, 
ou no plenário, e até entendo também quem é 
aliado do Governo, já fui no passado em alguns 

momentos, fui aliado do Governo Paulo Hartung, 
por exemplo, mas, em momento algum, nós 
vamos deixar de tratar o que a gente acredita que 
deve ser tratado, quer o Governo goste ou não.  

Então, essa é a forma como nós vamos agir 
aqui.  

Deputado Lorenzo.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
Até aproveitar, deputado Coronel Alexandre 
Quintino, o que aconteceu especificamente nesse 
caso? A vítima procurou o poder público desde o 
dia... Salvo engano, março deste ano, lá no 
primeiro ataque. E, infelizmente, nada foi feito. 
Então, ela procurou o Poder Executivo, procurou 
representantes do Governo do Estado do Espírito 
Santo e nada foi feito. Por isso, ela veio até à CPI, 
por acreditar no nosso trabalho e acompanhar, 
através da imprensa capixaba as resolutividades 
que nós estamos dando. 

Eu tive, até certo ponto, a mesma dúvida 
que V. Ex.ª, mas qual era o próximo caminho da 
vítima, então? Ela foi ao poder público, não foi 
atendida, não recebeu resposta nenhuma. Foi três 
vezes e recebeu informações desencontradas, até 
que conseguiu formalizar, noticiar o fato. Noticiou. 
Aí, voltou depois e falaram para ela: Ah! Isso aqui 
não dá tempo de fazer, não. Não dá para fazer.  E 
aí ela nos procurou.  

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Deputado Lorenzo!   

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Aí, assim, eu vou - só para 
complementar, obrigado, deputado - fechar a 
porta para essa vítima? Porque, se ela vai ao 
poder público, o próximo passo é a justiça com as 
próprias mãos, se ela não tiver o acolhimento 
nosso aqui, imaginem esse caso ainda, que é um 
problema que ocorre dentro do mesmo prédio. E 
aí, uma hora ou outra, alguém pode usar, por 
exemplo, de uma arma branca, ou da violência, 
para resolver. E aí, nós vamos aumentar os 
índices, que já são perigosos no Espírito Santo. 

Então, nossa medida aqui é uma medida 
de profilaxia, preventiva, proativa, para evitar o 
pior. Esse microconflito, lá no final, pode redundar 
num crime mais grave.  

Estou até trazendo a V. Ex.ª , entendo a 
indagação, respeito muito V. Ex.ª, mas foi em 
razão da omissão do poder público, que chegou 
até ao Poder Legislativo.  

Identificador: 330039003700380031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 19 de setembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 21 

Agradeço, presidente. Agradeço a atenção.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Presidente, é só mais um comentário com 
relação às palavras do doutor Lorenzo Pazolini e 
até para esclarecer o nosso colega deputado 
Coronel Alexandre Quintino.  

É exatamente como aconteceu 
anteriormente na escola, lá na Serra, onde o 
poder público somente agiu após essa denúncia 
haver chegado a esta CPI e a CPI haver adotado 
algumas providências.  

E como bem disse aqui o doutor Lorenzo, 
às vezes, as consequências são muito mais graves. 
Aqui no estado do Espírito Santo, nós tivemos 
uma jornalista que no passado foi assassinada por 
um fato até muito mais simples do que este. Se 
você se deparar com determinadas pessoas, às 
vezes, um marido explosivo, isso pode causar uma 
situação drástica. 

Eu inclusive cheguei a prender agora em 
2011, 2012, o mandante do daquele crime da 
jornalista que aconteceu há muitos anos atrás, e 
que acabou morrendo no presídio.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) -  Deputado Lorenzo, sobre esse caso que V. 
Ex.ª  trouxe para a Comissão, eu fiz uma proposta, 
mas gostaria de ouvir V. Ex.ª qual o 
encaminhamento que gostaria.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) -  Senhor presidente, eu acho que 
diante do que foi produzido ali nos autos, nós 
poderíamos encaminhar, então, a minha sugestão. 
Encaminhar essa parte referente a todo esse 
material para a Delegacia de Crimes Cibernéticos, 
e também oficiar a vítima, informando que foi 
identificado a máquina, o local e o proprietário, e 
foi ouvido, para que ela também possa tomar as 
providências na esfera cível, no campo 
indenizatório, diante do prejuízo que ela sofreu no 
campo moral, o dano moral. 
 Então, oficiar a vítima, informando a 
conclusão das investigações, da apuração, e 
encaminhar para a Delegacia de Crimes 
Cibernéticos também, para que possa lavrar lá o 
respectivo termo circunstanciado e encaminhar ao 
Poder Judiciário. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Presidente, pela ordem! Eu já solicito 
também uma cópia de tudo para que a gente 

possa produzir o relatório, na condição de relator 
desta CPI. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ok.  
 Então, vou colocar em discussão.  
 É claro que nesse processo do que vai ser 
encaminhado à delegacia, é importante... Nós já 
estamos com a prática nesta Casa de que o relator 
faz, não é esse o nome correto, mas faz um 
relatório parcial e encaminha à Delegacia de 
Crimes Cibernéticos. Vamos atuar, nesse caso, da 
mesma forma e a proposta do deputado Lorenzo 
Pazolini é que a gente possa deliberar o 
encaminhamento à delegacia para as devidas 
providências e também à vítima, para que a 
mesma possa ter acesso ao conteúdo do que foi 
levantado até este momento de investigação. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Deputado Danilo Bahiense? 
 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Pela aprovação, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Deputado Lorenzo Pazolini? 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Acompanho, presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Deputado Capitão Assumção? 
 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 
aprovação, senhor presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Deputado Coronel Quintino? 
 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Presidente, pela aprovação, mas só gostaria 
de frisar que não falo como representante do 
Governo, apenas como fiel cumprimento da lei. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ok. 
 Então, aprovado por unanimidade.  
 Peço à equipe da comissão que possa 
tomar as devidas providências que foram 
deliberadas nesta CPI. 
 Gostaria, neste momento, de agradecer a 
presença do Luciano, agradecer ao doutor Rafael. 
Muito obrigado!  
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 E passo, desde já, para as considerações 
finais para quem quiser utilizar da palavra neste 
momento. 
 Deputado Lorenzo. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, eu também 
vou agradecer a presença do Luciano Di Giorgio 
Filho e do nobre casuístico que o acompanhou. 
 Colocar esta CPI à disposição da população 
capixaba acho que é importante. Nós temos uma 
demanda reprimida muito grande que nós 
recebemos; nós sabemos as limitações estruturais, 
orgânicas, logísticas e humanas por que a Polícia 
Judiciária e a Polícia Civil passam. Então, a CPI é 
um instrumento importante à disposição do 
cidadão capixaba.  

A CPI evita a barbárie, a CPI evita que esse 
tipo de crime redunde e gere consequências mais 
graves para a sociedade. Acho que tem um 
trabalho importante. Já atuamos aqui no campo, 
por exemplo, patrimonial, que foram aquelas 
postagens e vendas de produtos falsos, que 
inclusive hoje foi objeto de matéria no Bom dia 
Espírito Santo, a CPI começou essa luta; atuamos 
no caso da Escola Clóvis Borges Miguel, na Serra, 
com resultado extremamente satisfatório, uma 
produção de provas que comprovou os fatos e 
possibilitou a cessação daquele dano para crianças 
e adolescentes ainda em formação, com resultado 
também satisfatório à sociedade; temos a 
questão, que é junto com a CPI, dos motoristas de 
aplicativo, que também é uma questão 
extremamente importante que esta Casa tem se 
debruçado, a violência contra esses trabalhadores.  
 E parabenizo todos os membros da 
comissão. V. Ex.ª, em especial, pela presidência, 
pela condução serena, pacífica, ordeira, pacata. 
Esse é o nosso principal objetivo: ser e estar à 
disposição dos capixabas para ser, efetivamente, 
um instrumento útil na vida das pessoas.  
 O Poder Legislativo não está aqui só para 
fiscalizar e criar leis, mas tem que ser um 
instrumento de transformação social. E essa 
pacificação social é o que nós buscamos aqui 
nesta Casa. Diminuir um pouquinho essa tensão 
na sociedade e tentar, de uma forma ou outra, 
contribuir para a resolução desses conflitos, 
microconflitos, mas que podem se tornar, no 
futuro, como bem trouxe o deputado Delegado 
Danilo Bahiense aqui, em crimes até mesmo 
contra a vida.  
 É essa a nossa consideração final, 
presidente. Desejo um bom dia a todos os colegas, 

amigos, e que tenhamos uma terça-feira 
abençoada, se Deus quiser. 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Deputado Danilo. 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Gostaria de agradecer a presença do 
Luciano, do doutor Rafael, a presença de todos 
aqui, dos funcionários, agradecer aos 
telespectadores. Parabenizar o trabalho que vem 
sendo desenvolvido por esta comissão, em 
especial, presidente, a condução que V. Ex.ª tem 
feito nos trabalhos desta CPI. 

Muito obrigado a todos! Tenham todos um 
bom dia e que Deus continue nos abençoando. 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Deputado Capitão Assumção? 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Quero 
fazer uma lembrança da nossa audiência no bairro 
Jabour, presidente. Parabenizá-lo porque foi uma 
audiência muito importante. Os jovens, os 
adolescentes e as crianças precisam saber das 
implicações, das complicações de estar 
manuseando a internet, uma ferramenta acessível 
a todo mundo, acessível a qualquer idade.  

Então, aquela sessão, presidente, foi 
marcante porque vi interesse vibrante por parte 
daquele grupo. Para mim, eram mais de 
quinhentas crianças, jovens e adolescentes 

altamente interessados em saber sobre essas 
complicações penais, deputado Lorenzo 
Pazolini. Importante, porque no dia de hoje é 
difícil você ter o público cativo, interessado por 
uma palestra, e percebi aquilo naquela tarde tão 
proveitosa. 

Quero só deixar esse registro 
importante. Com certeza aquele grupo seleto 
levou aquela mensagem aos seus familiares e 
amplificou muito o trabalho desta CPI, que tem 
se aprimorado a cada sessão em dar a sua 
contribuição para a sociedade capixaba. Então, 
eu só queria mesmo deixar registrado aquele 
momento. Muito obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Deputado Coronel Quintino. 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Senhor presidente, faço minhas 
despedidas a todos os deputados aqui 

Identificador: 330039003700380031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 19 de setembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 23 

presentes. Agradeço a presença do senhor 
Luciano Di Giorgio e do seu advogado. Quero 
agradecer a presença de todos e parabenizar 
esta CPI pela luta do interesse coletivo e pela 
briga que ela realmente vem travando para 
atender o interesse público e não o interesse 
privado. Falo como parlamentar e não como 
representante do Governo, novamente. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, só para 
finalizar. 

Desculpe, pela ordem!  
Gostaria, também, e é importante aqui 

parabenizar o Gilberto Sudré pela 
disponibilidade. E bem lembrado pelo Capitão 
Assumção, parabenizar o Tiago também pela 
organização, por ter conseguido levar quase 
seiscentos adolescentes naquela tarde de 
quarta-feira passada, que foi um ambiente 
extremamente importante de educação, de 
orientação e que atingiu plenamente os seus 
objetivos. Parabéns, Tiago!  

Agradecer ao Gilberto e até, se puder, 
presidente, solicito que a CPI enviasse um ofício 
agradecendo ao Gilberto pela disponibilidade. 
Agradeço. 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Com certeza. 

Gostaria de agradecer a todos os 
parlamentares, mais uma vez, por tudo, pela 
presença. Foram citados aqui vários trabalhos 
ao longo desse tempo, da CPI. Realmente, na 
última semana, o evento que fizemos com 
adolescentes e jovens no bairro de Goiabeiras 
foi um marco importante. Gilberto Sudré é um 
dos melhores, se não o melhor especialista em 
segurança da informação deste estado, e com 
certeza foi enriquecedor para aquela juventude 
entender um pouco sobre crimes virtuais, ou 
entender muito, foi uma palestra com muito 
conteúdo. 

Agradecer ao Tiago, que nos ajuda 
coordenando aqui a CPI, e dizer e convidar, 
deputado Quintino, deputado Assumção, 
deputado Pazolini e deputado Danilo Bahiense, 
na próxima quinta-feira, às dez horas da manhã, 
acredito eu que será também uma audiência 
com muita participação do público, porque a 
gente vai discutir a violência contra os 

motoristas de aplicativo.  

A CPI já está recebendo muitos pedidos 
de informação de Uber, 99 e outros. Muito 
provavelmente vão estar presentes nesse 
debate da audiência pública órgãos de 
segurança. O nosso maior questionamento é 
por que esses aplicativos não fazem a 
verificação de quem está se cadastrando, ou 
seja, eles cadastram qualquer um. Aí, tem 
bandido lá fazendo cadastro fake e assaltando 
gente de bem, trabalhador que trabalha como 
motorista de aplicativo. Não só assalto; nós 
tivemos assalto, homicídios. Ao longo desse 
ano aí, foram vários casos em que os 
motoristas de aplicativos foram vítimas. E 
acredito eu que será um debate importante 
nesta Casa. Mais um desta CPI. Será na 
próxima quinta-feira, às dez horas da manhã. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima 
reunião, que será extraordinária, em formato 
de audiência pública, com o tema Violência 
contra os Motoristas de Aplicativo, no dia 
19/09/2019, às 10h, no Plenário Dirceu 
Cardoso, desta Casa de Leis. Bom dia a todos.  
  

(Encerra-se a reunião às 
10h11min) 
 

_______________________________________ 
 

DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO À 
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E DE POLÍTICA 
SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 16 DE 
SETEMBRO DE 2019. 
 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Havendo 
número legal e invocando a proteção divina, 
declaro abertos os trabalhos desta Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente e Política 
sobre Drogas. 
 Quero inicialmente saudar os deputados! 
Especialmente nós temos a honra de receber 
hoje a presença do presidente desta Casa, 
deputado Erick Cabral Musso, que muito nos 
honra e que nos dá a alegria desta presença; 
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assim como o Delegado Danilo Bahiense e o 
Hudson Leal, que também se fazem presentes 
neste recinto. Aqui eu estendo e renovo os 
votos de afeto, carinho, estima e extrema 
consideração! 
 Saudar o público presente, os 
acadêmicos de Direito da Universidade de Vila 
Velha; saudar o público que nos assiste através 
da TV Assembleia; a doutora Thais Borges da 
Silva, procuradora do Trabalho, que nos dá a 
honra da presença; Erika Gusmão, do Coep; 
Patrícia Santiago, Centro Salesiano do 
Adolescente; assim como Luciana Castilho; a 
Márcia, nossa companheira da Polícia 
Rodoviária Federal, que desenvolve um belo e 
brilhante trabalho aqui no estado do Espírito 
Santo. Agradeço a presença dos senhores e das 
senhoras e ao público que também nos 
acompanha nas redes sociais! 
 Segunda fase da sessão: leitura, 
discussão e aprovação da ata. Nós vamos 
dispensar a leitura, em razão da previsão do § 
4.º do art. 97 do Regimento Interno desta Casa, 
recentemente modificado, tendo em vista que a 
ata se encontra à disposição das senhoras e 
senhores deputados. Posteriormente 
passaremos então à deliberação, com os 
membros da comissão. 
 Vou passar direto à Ordem do Dia. Nós 
vamos fazer então, inicialmente, a leitura do 
relatório da inspeção realizada junto ao Hospital 
Infantil Nossa Senhora da Glória. E, para 
contextualizar o público que nos acompanha, o 
que aconteceu? No último dia 06 nós tivemos e 
realizamos, neste mesmo plenário, uma reunião 
extraordinária da Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente e Política sobre 
Drogas, com a presença do secretário de Saúde, 
senhor Nésio Fernandes, que havia sido 
convocado por esta comissão. Durante, então, 
no decorrer dos trabalhos da comissão, 
surgiram algumas dúvidas. (Pausa) 
 Saudar o deputado Vandinho Leite, boa 
tarde! Agradecemos a presença! (Pausa) 
 Surgiram algumas dúvidas, e esta 
comissão então deliberou, naquela sexta-feira, 
pela realização de uma visita in loco. Então, nós 
fomos ao hospital naquele momento. E hoje nós 
vamos trazer o resultado dessa inspeção, que 
será apresentada à população capixaba para 
entender um pouquinho tudo que vem 

acontecendo junto ao Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória. 

Consulto ao presidente desta Casa, Erick 
Musso, se deseja fazer uso da palavra? Fique à 
vontade! (Pausa) 

Ok! Algum outro deputado, parlamentar, 
deseja fazer uso da palavra? (Pausa)  

Saudar também o deputado Luciano 
Machado! Consulto se mais alguém? (Pausa) 

Deputado Vandinho leite? 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Boa 

tarde a todos! Boa tarde, deputado Lorenzo, 
que preside esta comissão; nosso presidente da 
Casa, querido colega Erick Musso! 

Acabei chegando agora, senhor 
presidente. A ideia seria a apresentação do 
relatório neste momento? 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Neste 
momento. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Acho 

que a gente poderia, então, a posteriori discutir. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Deputado 
Hudson, deputado Luciano Machado? (Pausa)  

Nós vamos apresentar e, 
simultaneamente à minha leitura, nós vamos 
exibindo, ali na televisão, o relatório, que é o 
mesmo texto que nós estamos trazendo aqui. E 
eu vou trazer para a deliberação desta Casa. 
Vou trazer inicialmente, dentro ainda da 
contextualização, nossas pesquisas iniciais e o 
que aconteceu.  

Saudar também o nosso diretor-geral 
Roberto Carneiro! Por favor, gostaria que V. Ex.ª 
se fizesse presente aqui conosco, junto à Mesa. 
Doutor Rafael, procurador-geral desta Casa 
também, por favor! Pedir à assessoria para 
disponibilizar mais assentos, cadeiras aqui, para 
as autoridades, por favor!  

E nós constatamos que, somente com 
esse hospital, nos últimos anos, foram gastos 
mais de sessenta e três milhões de reais. Isso 
nos chamou a atenção, deputado Danilo e 
presidente Erick Musso, porque o quadro que 
nós encontramos naquela unidade é um 
quadro extremamente preocupante. Se 
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nenhuma medida for adotada em curtíssimo 
espaço de tempo, nós estamos com um risco 
iminente, mas que pode se tornar concreto, de 
termos repetido o episódio como tivemos na 
semana passada, no Rio de Janeiro, com onze 
mortos. 

E esse não é o nosso objetivo. Este 
parlamento não pode permitir que fatos como 
esse ocorram. Por isso a necessidade da 
realização da inspeção extraordinária, na 
sexta-feira, e a necessidade da nossa presença 
in loco naquele local. Então, foram gastos mais 
de sessenta e três milhões nesse hospital, sendo 
que sessenta e um por cento desse valor, de 
sessenta e três milhões, foram destinados a 
apenas cinco empresas. É um fato 
extremamente grave que chama a atenção por 
si só. Não estamos dizendo que isso, de plano, é 
irregular, mas chama a atenção o fato de 
sessenta e três milhões foram destinados a 
somente cinco empresas e, mesmo assim, a 
condição do hospital se encontra extremamente 
degradante.  

Há, inclusive, gastos de mais de 
trezentos mil reais com publicidade, o que 
demonstra, também, um fato atípico, porque 
qual é a necessidade de um hospital, que se 
encontra em estado precaríssimo, gastar mais 
de trezentos mil reais com publicidade? São 
esses fatos que iremos nos aprofundar a partir 
de agora.  

Passo, então, ao relatório da visita 
técnica ao Hospital Infantil Nossa Senhora da 
Glória.  

Peço à assessoria que vá nos 
acompanhando na leitura.  

 

1. INTRODUÇÃO 
 Inaugurado na década de 30, o Hospital 
Infantil Nossa Senhora da Glória comemora 
setenta e seis anos de existência este ano. À 
época de seu lançamento, o local possuía uma 
sala de atendimento destinada à realização de 
consultas médicas, cinco enfermarias para 
internação de pacientes e um centro cirúrgico. 
Sua capacidade era para setenta leitos. 

Atualmente, o Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória é referência no atendimento 
de crianças e adolescentes no Espírito Santo, 
realizando em média doze mil atendimentos por 
mês. Então, são doze mil atendimentos por mês.  

Possui uma área física de quatro mil e 
setecentos metros quadrados, composta de 
cento e vinte e um leitos de internação, o que 
proporciona à população infantil do estado - 
cerca de trezentos mil - os mais variados 
serviços na área de saúde, bem como capacitar 
profissionais na aérea médica, na modalidade 
Residência Médica. 

Além de urgência e emergência, fibrose 
cística e asma grave, o Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória também é referência no 
tratamento de doenças sexualmente 
transmissíveis: Aids, asma brônquica, 
osteogênese imperfeita e oferece serviços de 
terapia intensiva pediátrica e neonatal, 
oncologia, hematologia, centro de tratamento 
de queimados, cirurgia pediátrica, neurocirurgia 
e neurologia, cardiologia, nefrologia, 
pneumologia, ortopedia e traumatologia, 
doenças infecciosas, gastroenterologia, genética 
médica e endocrinologia. 

Entretanto, o hospital está funcionando 
sem alvará́ do Corpo de Bombeiros Militar do 
Espírito Santo, que por si só já é um fato 
extremamente grave e não só, deputados, 
senhoras e senhores, sem o alvará do Corpo de 
Bombeiros, o hospital funciona também sem o 
alvará da Vigilância Sanitária Municipal, visto 
que irregularidades encontradas no local 
fizeram com que a renovação da licença fosse 
negada. Há problemas no sistema de proteção 
por hidrantes, sistema de proteção contra 
descarga atmosférica, sistema de alarme de 
incêndio, saídas de emergência, sistema de 
iluminação de emergência e no sistema de 
proteção por extintores. 

Há relatos de acompanhantes de 
pacientes e funcionários que denunciam a 
ocorrência de incêndios no hospital. No dia 31 
de agosto de 2019, aconteceu um curto-circuito 
e gerou um pequeno incêndio em uma sala da 
unidade. 

Segundo o tenente-coronel do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, 
Carlos Wagner Borges, há a necessidade de 
interdição do hospital, uma vez que o mesmo 
apresentou princípios de incêndio e casos de 
curto-circuito nos últimos meses. Durante 
vistoria, o Corpo de Bombeiros Militar do 
Espírito Santo frisou a necessidade de 
apresentação de Projeto Técnico de Segurança 
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contra incêndio e pânico, execução de sistemas 
de proteção contra incêndio, elaboração e 
execução de projeto elétrico e elaboração de 
plano de emergência e constituição de brigada 
de incêndio, que até o presente momento, 
nenhum desses itens foram atendidos, 
infelizmente. 

Vale ressaltar, porém, que o local não 
está interditado, haja vista que muitas crianças 
encontram-se internadas e o hospital atende 
um grande número de pacientes por dia, o que 
envolve relevante questão social. 

Para o presidente do Conselho Regional 
de Medicina do Estado do Espírito Santo, Celso 
Murad, a falta de alvará́ no hospital infantil 
coloca em risco médicos, funcionários e, 
principalmente, pacientes. Esses prédios todos 
estão sucateados, são antigos. Palavras do 
presidente do CRM.  O Hospital Infantil é um 
prédio antigo e a instalação elétrica dele é 
precaríssima. Ele vai se desenvolver em termos 
de estrutura, mas a infraestrutura não 
acompanha. Se você ̂ me perguntar: os médicos 
correm risco? Os médicos correm menos risco do 
que os pacientes. A grande vítima em potencial 
lá́ são os pacientes, que são crianças, ressaltou 
Murad em entrevista para o jornal Folha Vitória, 
no dia 27 de agosto de 2019. 

Diante do exposto e após denúncias 
recorrentes de curto-circuito e problemas nas 
estruturas do Hospital Infantil, o deputado 
Lorenzo Pazolini, como presidente da Comissão 
de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Políticas sobre Drogas, realizou, juntamente 
com os demais parlamentares, no dia 06 de 
setembro de 2019, uma reunião extraordinária 
com o objetivo de buscar esclarecimentos e 
apontamentos das soluções do Poder Executivo. 
Participaram da reunião os deputados Vandinho 
Leite, Hudson Leal e Doutor Hércules. O 
secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, 
doutor Nésio Fernandes de Medeiros Junior, 
esteve presente, explicitando as medidas 
adotadas pelo Governo para melhorar a 
estrutura do Hospital Estadual Infantil. 
 A Defensoria Pública, representada pelo 
defensor Hugo Matias, apresentou as ações civis 
públicas que ocorrem e tramitam na Justiça, 
desde 2015. 
 Com desígnio de conhecer a realidade 
enfrentada pelas crianças e familiares, esta 

comissão, então, se deslocou para uma inspeção 
in loco.  
 Agora vamos prosseguir. Aqui trazemos 
os gastos que houve nesta unidade, registrados 
na ordem de mais de sessenta e três milhões, e 
aqui vamos trazer a nota técnica.  
 O hospital, atualmente, possui cento e 
vinte e um leitos; atendimento de urgência e 
emergência; procedimentos seletivos e 
ambulatoriais; as especialidades, como nós já 
dissemos; realização de doze mil atendimentos 
por mês. 
 Item 04 do relatório: nós vamos trazendo 
setor por setor de maneira circunstanciada. 
 
  (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 

 Vamos trazendo e contextualizando com 
imagens ao final. Aqui vai trazer todas as 
impropriedades encontradas. 
 

 4.1 Pátio do Estacionamento. 
 4.2 Consultórios do ambulatório. 

 Fios dos aparelhos do ar-
condicionado expostos; 

 Infiltração no teto e nas paredes; 

 Banheiro infantil e adulto com 
defeito na descarga;  

 Vasos sanitários sem as 
respectivas tampas;  

 Portas dos banheiros sem 
acessibilidade; 

 Ar-condicionado do ambulatório 
com o teto danificado; 

 

4.3 Setor: Isolamento Direito. 
Este é um setor extremamente grave, 

onde ficam crianças que estão no isolamento, 
que não deveriam ter contato. Vou trazer as 
imagens para comprovar. 

A porta do setor de isolamento não tem 
fechadura. Ela não fecha. Então, em tese, as 
crianças estão isoladas, mas, se a porta não 
fecha, isso significa que o risco é iminente, tanto 
para os profissionais de saúde, para 
acompanhantes e para as próprias crianças. 

 

 Sala de medicação com teto 
infiltrado; 

 Vão do ar-condicionado vedado 
com pedaços de madeira; 
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 Salas internas do isolamento sem 
maçanetas; 

 Banheiro com cerâmica 
destruída; 

 Tubulações hidráulicas do 
banheiro expostas; 

 Acabamento do piso destruído; 

 Chuveiro com fio exposto. 
Inclusive, já houve princípio de 
incêndio; 

 Portas dos banheiros sem 
acessibilidade; 

 Portas em avançado estágio de 
contaminação de cupim; 

 Ausência de álcool em gel nas 
entradas das salas do isolamento. 

 
4.4 Setor: Isolamento Esquerdo. 

 As mesmas impropriedades e 
somados: 

 Ausência de Extintor; 

 Banheiro com fios expostos; 

 Banheiro não possui chuveiro. Só 
tem um cano; 

 Fios expostos; 

 Tomadas danificadas; 

 Portas dos banheiros sem 
acessibilidade 

 
4.5 Banheiro dos Funcionários. 
4.6 Setor da Lavanderia. 
4.7 Setor Farmácia. 
Ausência de extintores, somente com a 

sinalização; 
Armários enferrujados, armazenando 

medicamentos de alto custo, sujeitos, inclusive, 
à umidade, deputados. São medicamentos 
extremamente caros, onerosos e estão 
depositados de maneira absolutamente 
inadequada, gerando prejuízo a todos os 
capixabas; 

Extintores vencidos. 
 
4.8 Setor: Quimioterapia. 
É onde as crianças recebem tratamento 

oncológico. 
 

 Portas dos banheiros sem 
acessibilidade, com larguras 
inferiores a 90 cm e vasos 
sanitários sem corrimão. 

Talvez este item 4.9 seja um dos itens 
mais perigosos do hospital. 

 

4.9 Central de Gás. 

 Não conta com extintores de 
incêndio.  

O único extintor que tem lá está vazio. 
Vou até trazer imagem. Vou adiantar. Por favor, 
folha 30. 

Vale ressaltar que é o local em que já 
houve um incêndio.  

Este é o único extintor de incêndio que 
está na Central de Gás. Vazio. Logo abaixo, 
temos a imagem da Central de Gás do hospital. 
Este é o extintor. Ele não poderia estar nesta 
parede, porque esta parede é a da central e, 
obviamente, se pegar fogo, o extintor será 
consumido. Não poderia estar ali. Deveria estar 
em outro local. Além disso, ele está vazio. 

Está aí a Central de Gás; está aí o extintor 
absolutamente vazio, na Central de Gás do 
hospital. Isso porque acabou de passar por um 
princípio de incêndio. 

 

4.10 Outras Observações Gerais. 

 Tubulação hidráulica exposta; 

 Disjuntores danificados; 

 Teto dos corredores com 
infiltrações; 

 Teto de Eternit danificado; 

 Rampa de acesso fora dos 
padrões de acessibilidade 
estabelecidos, extremamente 
inclinada, dificultando o acesso 
do cadeirante e do cuidador; 

 Ausência total de iluminação de 
emergência; 

 Ausência de sinalização de 
emergência; 

 Ausência de corrimão; 

 Alguns banheiros acessíveis 
somente por escada; 

 Escadas com degraus com altura 
maior do que o permitido; 

 Ausência de saídas de emergência 
e portas corta-fogo; 

 Ausência de sistema de detecção 
e de alarme de incêndio; 

 Ausência de rotas de fuga; 

 Rampa de acesso do segundo 
pavimento fora dos padrões 
estabelecidos de acessibilidade. 
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 Conclusão:  
 

Como exposto, os graves problemas 
encontrados no Hospital Infantil Nossa Senhora 
da Glória decorrem da falta de bom uso dos 
recursos públicos, de cautela do Governo 
durante anos e da precariedade estrutural e 
logística do Hospital. 
 Dentre esses problemas estão a falta de 
Alvará da Vigilância Sanitária e do Corpo de 
Bombeiros, decorrente, sobretudo, da ausência 
de sistema de alarme de incêndio, de saídas de 
emergência, de sistema de iluminação de 
emergência, de sistema de proteção por 
extintores. 
 Há necessidade de apresentação de 
projeto técnico de segurança contra incêndio e 
pânico, execução de sistemas de proteção 
contra incêndio, elaboração e execução de 
projeto elétrico e elaboração de plano de 
emergência e constituição de brigada de 
incêndio. Não existe também brigada de 
incêndio no hospital, que é item obrigatório. 
 Nota-se mofo e infiltrações nas 
dependências do hospital, fiação elétrica 
exposta, banheiros sem acessibilidade, com 
portas estreitas que não permitem a passagem 
de cadeirantes, ausência de corrimão nos vasos 
sanitários e chuveiros, escadas sem corrimão, 
rampas de acesso em desconformidade com as 
normas técnicas e aparelhos de ar condicionado 
quebrados. 
 É imperioso verificar a utilização dos 
recursos milionários supostamente destinados 
ao hospital, juntamente com a sua real 
utilização para melhoria das condições 
estruturais e regulamentares para o bom 
funcionamento do hospital e melhor 
atendimento das necessidades da população. 
 Vamos passar as imagens agora, para 
finalizar. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
 Item 6, os anexos. Essa figura 1 é a 
situação atual do hospital, onde uma viatura do 
Corpo de Bombeiros Militar fica vinte e quatro 
horas e deixa de atender os casos de urgência e 
emergência que o cidadão demanda através do 

Ciodes. E essa viatura tem que ficar vinte e 
quatro horas no hospital para tentar diminuir ou 
mitigar esses riscos iminentes. 
 Figura 2, um dos muitos aparelhos de ar 
condicionado que existem no hospital, que 
estão ligados através de ligações irregulares, as 
populares gambiarras. Através da figura 3, logo 
abaixo, vamos ver como são feitas as ligações. 
Está lá o fio à mostra, a ligação de maneira 
absolutamente inapropriada, de forma atécnica. 
 Figura 4, temos as paredes do hospital 
geralmente com mofo. Figura 5, o setor de 
Oncologia, onde as crianças tratam câncer 
infantil. Figuras 4 e 5. Figura 6 também. Figura 
7, o sanitário, a pessoa não entra, efetivamente 
não consegue passar pelo tamanho da porta. 
 Figuras 8 e 9, temos o gesso, o teto 
rompido e tem contato direto com o ambiente 
pela parte superior. Figura 10, um aparelho de 
ar condicionado que, inclusive, já teve curto-
circuito, foi desligado pelos servidores de 
maneira cautelar, mas obviamente que ainda 
representa um risco. 
 Figuras 11 e 12, essa é a porta do 
Isolamento. O Isolamento, como é feito. Olha a 
fechadura. Esse é o Isolamento, a fechadura da 
porta danificada. Figura 13 tem o close na 
fechadura. Essa é a fechadura do setor de 
Isolamento. 
 Na figura 14, temos os banheiros que as 
crianças utilizam para tomar banho, as que 
estão internadas. Esse é o estado em que se 
encontram os banheiros, inclusive recém-
nascidos, tem um local para o recém-nascido 
tomar banho. 
 Figura 18, um curto-circuito que quase 
resultou em um incêndio, mas foi controlado. 
Tem o chamuscamento ainda na parede. Olha lá 
a marca, no azulejo, do chamuscamento 
elétrico. Figuras 19 e 20, as portas. 
 Depois vamos trazendo diversos locais 
em que os fios elétricos estão expostos, sem 
nenhum tipo de proteção. Inclusive, na figura 24 
tem um aviso: Não desligar aqui porque há risco 
de incêndio. Os próprios funcionários, para se 
prevenirem, colocaram um aviso porque o risco 
de incêndio é iminente. 
 Caminhando, pode ir passando, por 
favor. Esse é um local do hospital onde já houve 
um incêndio. Figura 33, as paredes ainda estão 
absolutamente marcadas pelo fogo, a parede, é 
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o teto ali onde o incêndio atingiu o teto dessa 
área. A área ainda está toda marcada pelas 
chamas. 34, a ausência de extintor de incêndio 
na farmácia. Local onde há produtos 
extremamente inflamáveis. 37, 38, é aquele 
caso que nós tratamos da central de gás que só 
tem um extintor cujo conteúdo inexiste, está 
vazio.  
 A seguir algumas outras imagens, 
inclusive de ligações elétricas inadequadas.  
 Senhoras e senhores deputados, esse foi 
o quadro encontrado. 

Vou abrir então para manifestação de V. 
Ex.ᵃˢ caso assim entendam pertinentes.  

Senhor presidente Erick Musso, fique à 
disposição, a palavra está com V. Ex.ª. 
 
 O SR. ERICK MUSSO - (PRB) - Boa tarde a 
todos e a todas.  

Eu queria primeiro explicar a minha 
presença aqui. Estou no meu segundo mandato 
de presidente, então vai fazer três anos que 
estou na presidência da Casa e eu não me 
recordo a última vez que participei de uma 
comissão. Se não me falha a memória, talvez eu 
não tenha participado, a não ser quando é uma 
comissão externa, alguma coisa assim. Mas 
internamente são raras as vezes.  

Mas esse assunto em específico, 
sobretudo pelo trabalho que foi feito por esta 
comissão e pelos deputados, requer uma 
atenção de todas as autoridades capixabas. 
Então, a minha primeira fala aqui - a minha fala 
está dividida em duas partes - é que a minha 
presença nesta comissão nesta tarde com o 
deputado Vandinho Leite, com o deputado 
Delegado Danilo Bahiense, com o deputado 
Hudson, com o deputado Luciano Machado e 
com nosso presidente deputado doutor Lorenzo 
Pazolini é uma forma de chamar a atenção dos 
chefes de poder do Espírito Santo, sobretudo do 
Governo do Estado para um assunto que é de 
patrimônio dos capixabas.  

Eu disse em rápidas palavras na semana 
passada que têm coisas que são para servir à 
sociedade e têm coisas que a sociedade se acha 
dono delas, é patrimônio da sociedade, e uma 
delas é o Hospital Infantil. E não bastasse essa 
questão que foi amplamente divulgada na 
semana passada, - e eu não estou aqui para 
fazer juízo de valor e muito menos para fazer 

apontamentos sobre declarações equivocadas 
que foram dadas às crianças do Espírito Santo - 
nós tivemos um triste episódio no Rio de 
Janeiro, um triste e grave episódio no Rio de 
Janeiro. Uma cena de terror, pessoas sendo 
empurradas em macas, pessoas no meio da rua, 
pessoas desesperadas, uns se jogando do 
prédio, uns morrendo, que nos faz a mais ainda 
a responsabilidade de nós colocarmos os 
holofotes não somente sobre a questão do 
Hospital Infantil. Eu só vim aqui hoje para fazer 
essa proposta.  

Nós vivemos em um mundo em que o 
público saturou. É uma reinvenção do público 
para que a gente possa avançar com as políticas 
em parcerias para melhorar a qualidade do 
serviço prestado à população. Então, a minha 
proposta hoje aqui, Lorenzo, - é que o leque 
dessa comissão que se iniciou na criança, no 
adolescente, que foi até o Hospital Infantil e que 
não é que a gente possa abranger mais dentro 
dessa comissão - é que seja criada outra e que 
nós possamos fazer aquilo que é dever da 
Assembleia Legislativa: fazer um levantamento 
de fiscalização, de estado de prestação de 
serviço de todos os hospitais públicos do 
Espírito Santo para que a gente possa até ajudar 
o Governo. Até ajudar o Governo.  
 A nossa ideia é de caminharmos de mãos 
dadas para prestarmos serviço para aqueles 
que, de fato, são os nossos patrões, que é a 
população do Espírito Santo. Mas que Deus nos 
livre de nós termos uma situação parecida com 
a de nossos irmãos cariocas.  Lá foi numa 
unidade particular, é importante ressaltar isso. 
Lá foi numa unidade particular e que deveria ter 
todos os requisitos de funcionamento, todos os 
pré-requisitos de instalações amplamente 
qualificadas e alta funcionabilidade, o que não 
ocorreu. 
 Isso me fez pensar e refletir assim: se 
isso está acontecendo no privado, o que nós 
podemos pensar de como está o público? 

Então, esta Casa, neste momento em 
que houve essa tragédia no Rio de Janeiro, 
neste momento em que falas equivocadas 
foram dadas em razão a nossas crianças. E eu 
não estou aqui para fazer esticação de corda. 
Não é esse o meu papel.  

Neste momento em que se discute 
avançar num modelo ou não das instituições 
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públicas hospitalares do Espírito Santo, nós 
precisamos fazer um levantamento, sim, para 
ver se é esse o caminho. Para ver se é esse o 
caminho! 

Então, eu quero aqui parabenizar a 
comissão, que foi atuante, que foi rápida, que 
fez o seu papel constitucional. E eu faço a 
defesa desta Casa, porque independente da 
questão política ou partidária, de ser de lado cá 
ou de lado lá ou de ser oposto ou não, quando o 
interesse público estiver colocado à mesa, 
quando o interesse das pessoas estiver colocado 
à mesa, quando o bem-estar social estiver 
colocado à mesa, toda e qualquer divergência 
política ou partidária tem que ser deixada de 
lado. Quem me conhece sabe que eu defendo 
isso. 

Mas vim aqui, assim, primeiro, para 
parabenizar; segundo, para que a gente possa 
fazer um gesto de ampliar esse trabalho, que foi 
iniciado no Infantil de uma forma que talvez nós 
não gostaríamos. Que nós gostaríamos que tudo 
estivesse funcionando bem. A gente torce para 
que o Espírito Santo dê certo. Quem mora e 
quem ama o Espírito Santo torce para que as 
coisas deem certo, porque dando certo, dá certo 
para todo mundo. 

Nós não podemos ser daquela máxima 
de quanto pior melhor, não! Quanto melhor, 
nós queremos melhorar mais ainda. Mas que a 
gente possa ampliar e abrir de verdade. 
Quantos hospitais estão sem alvará do Corpo de 
Bombeiros? Eu não sei, mas nós precisamos 
saber. Quantos hospitais estão sem 
acessibilidade? Eu não sei, mas nós precisamos 
saber. 

Não estou querendo entrar na questão 
clínica. Vejam bem! Queria até fazer esse 
separador. Não estou querendo entrar na 
questão clínica, se falta medicamento, se falta 
remédio, não é isso. Mas essa parte estrutural, 
diante do que nós vimos acontecer no estado 
vizinho, coirmão nosso, precisa ser levantada 
para que tragédias como essa não voltem a se 
repetir, sobretudo no Espírito Santo. No Espírito 
Santo. 

Eu acho que esse é um papel 
responsável. Eu tenho a convicção e convido o 
Governo a fazer parte junto desse 
levantamento. Convido o Governo a fazer parte 
junto. Temos um secretário novo de apenas oito 

meses sentado na cadeira, que talvez não deu 
tempo nem de conhecer todos os hospitais 
capixabas ainda. Então, está convidado a estar 
junto da gente, fazendo esse levantamento para 
que nós possamos evitar momentos trágicos, 
como esse que aconteceu aqui no Rio, aqui no 
solo capixaba. 

Então, essa é a minha fala, já 
parabenizando todos vocês! 

 
O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) - Pela 

ordem, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Agradeço, 
senhor presidente Erick Musso pela presença, 
pela manifestação extremamente lúcida, sóbria, 
colaborativa, construtiva e demonstrando a 
força deste Parlamento na fiscalização dos atos 
de gestão, dos atos praticados pelo Poder 
Executivo e o compromisso com a sociedade 
capixaba, que é a nossa razão de estar aqui, a 
razão pela qual nos colocamos à disposição no 
escrutínio, no pleito eleitoral passado, para 
estar aqui representando com dignidade, mas 
também atentos à realidade social. 

Pela ordem, deputado Vandinho Leite. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 

presidente deputado Lorenzo, ouvi atentamente 
V. Ex.ª no relatório, participei da visita técnica e 
tenho acompanhado o debate do atual Governo 
também na área da saúde, minha fala tem 
muito a ver com isso, mas V. Ex.ª é sempre 
muito trabalhador e é um debate com 
conteúdo.  

O presidente Erick Musso, de uma forma 
muito ponderada, e aí eu fico menos 
preocupado. Continuo muito preocupado, mas 
fico menos preocupado depois da posição do 
presidente da Assembleia. Porque, infelizmente, 
o que eu tenho ouvido por parte do secretário 
de Estado da Saúde - e aí eu não consigo ser 
ponderado igual ao nosso presidente, ele é um 
lorde -, mas o que eu tenho visto o Governo se 
posicionado na área da saúde me preocupa, e 
me preocupa muito, deputado Danilo Bahiense.  

Tudo o que a gente vê o país hoje 
pensando em um norte da melhoria na 
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qualidade de gestão, de diminuição do Estado, 
de eficiência dos serviços públicos, eu percebo 
o secretário de Estado da Saúde na contramão 
disso, inclusive, de uma forma absurda, 
defender a estatização do que já avançou.  

Vou ser um pouco mais claro: ele está 
mandando, mandou ou retirou, não sei se vem, 
mas tomara que não venha, depois desse 
debate, querendo mandar para esta Casa a 
criação de uma empresa pública - que ele 
colocou o nome de fundação na frente, mas é 
uma empresa pública - para fazer a gestão dos 
nossos hospitais públicos. É algo inadmissível! É 
querer trazer a visão ideológica para um debate 
como a saúde. Chega a me soar como 
irresponsabilidade. 

A Secretaria de Saúde não consegue dar 
conta e está claro. E eu não vou falar que é só o 
Governo atual, ao longo dos anos do Hospital 
Infantil. E aí nos vamos querer estatizar a 
saúde? Eu sou do município da Serra. Vão 
querer estatizar o Jayme, que é um hospital que 
funciona? Pode ter alguns problemas e tal, mas 
vai ao Jayme e vai a esses hospitais que são 
gerenciados pelo Governo do Estado!  

Então, deputado Lorenzo, chega a ser 
estarrecedor o formato de debate como está 
sendo posto nesta Casa. Na reunião aqui, ele 
nos disse muitas coisas e depois falou que não 
disse. Mas ainda bem que aqui tudo é gravado e 
tem ata. Depois disse que não disse. Mas vários 
pontos me chamaram a atenção, como, por 
exemplo, ele dizer que várias frentes de 
trabalho estavam acontecendo no hospital para 
minorar os problemas. A gente chegou lá e não 
tinha ninguém trabalhando!  

É claro que a gente... V. Ex.ª propôs a 
vistoria logo no final da reunião, mas como é 
que pode isso, mentir aqui perante os 
parlamentares? Chegamos lá, deputado Luciano 
Machado, e não tinha ninguém trabalhando, 
nenhuma frente de trabalho! A única coisa que 
tinha sido feita foi, onde foi essa sala que teve 
um princípio de incêndio, eles deram uma 
pintada e trocaram ali um pedaço da rede 
elétrica dentro dessa salinha e só! E só! 

E aí a gente chega a um nível de debate 
que a gente precisa aprofundar, é verdade, fazer 
o levantamento de todos os hospitais, mas aqui 
eu me sinto no dever, enquanto parlamentar 
desta Casa, de combater veementemente 

qualquer tipo de estatização, principalmente na 
saúde! Principalmente na saúde, deputados 
Danilo Bahiense e Hudson Leal!  

Acho que não faz sentido algum, 
pensando em nível de nação, hoje, em 
diminuição do Estado, em qualidade dos 
serviços públicos e em meritocracia, e o 
Governo pensando dessa forma, nós estamos 
em 2019, por incrível que pareça! 

Quer ver outro caso? É claro que para 
outra área, hoje não tem reunião da Comissão 
de Educação, mas outro ponto que me chamou 
muito a atenção é, também, a questão da 
estatização do ensino superior. E aí entra 
naquele negócio do promessômetro, de 
prometer coisas grandes que nunca saem. Aí 
prometeram a universidade estadual! 

Gente, não seria mais fácil utilizar esse 
tipo de recurso agora para apoiar a Ufes, por 
exemplo, que já é uma universidade pública e 
que está aí à míngua de recursos pelo que a 
gente lê? Agora vai fazer uma promessa dessas 
para o futuro para ampliar um gasto que vai 
ficar para sempre, e quando a gente vê 
infelizmente os serviços públicos prestados pelo 
estado são ruins. Aí daqui a pouco cria uma 
universidade estadual... Eu fui ler, por exemplo, 
os cursos que o secretário falou. Ele falou de 
Pedagogia. Pelo amor de Deus! Não precisa 
saber muito que esse tipo de curso já não tem 
mais espaço no mercado. Ou seja, não fez nem 
um estudo de mercado antes de fazer a 
promessa e sempre com essa visão de estatizar 
cada vez mais. Com todo o respeito, se ele me 
falasse que ia fazer uma grande parceria de 
gestão com a iniciativa privada, avaliando, 
fazendo pesquisa de mercado com os cursos, eu 
seria muito mais a favor, deputado e delegado 
Danilo Bahiense. Mas fica aqui uma proposta. Se 
for para apoiar o público, vamos apoiar a Ufes. 
Vamos apoiar a Ufes!  

Então esse tipo de coisa eu vou debater 
a cada dia aqui nesta Casa. E mais uma vez, 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, a gente 
tem boas parcerias aqui, os parlamentares têm 
debatido bastante, gosto muito do trabalho de 
V. Ex.ª, do conteúdo que V. Ex.ª traz para os 
debates a cada dia. E, mais uma vez, dirijo-me 
ao presidente Erick Musso. Erick é uma jovem 
liderança. Erick tem trinta e dois anos de idade, 
segunda vez já presidente desta Casa. Pode ter 
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certeza, presidente, a sua forma ponderada... Eu 
acho que a Casa vai conseguir dar um norte para 
o governador para que ele abra os olhos. O 
governador está com uma equipe ruim. Pode 
colocar o estado em uma situação ruim em 
vários pontos. Não adianta ter recurso se não 
tem qualidade de gestão, se não tem equipe 
competente. O recurso vai pelo ralo e o serviço 
não chega à população. Isso ninguém vem me 
calar e eu vou falar todos os dias nesta Casa.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Agradeço a 
manifestação de V. Ex.ª, deputado Vandinho 
Leite, e pelas palavras a nosso respeito. Na 
esteira do que V. Ex.ª falou - já vou lhe conceder 
a palavra - o artigo do articulista José Carlos 
Corrêa que saiu agora no sábado, em A Gazeta, 
trata exatamente do assunto que nós estamos 
falando aqui. E olha o que ele diz ao final 
arrematando e a conclusão:  

 
Enquanto o Estado anuncia a 
nova estatal, o Hospital Infantil 
de Vitória agoniza. Paredes 
descascando, rede elétrica 
exposta, vazamentos nas 
instalações hidráulicas, como 
mostrado pela rede Gazeta, na 
semana passada. Sob o risco 
de incêndio, o hospital é 
vigiado 24h por uma equipe de 
bombeiros. É uma bomba-
relógio. Resumiu o presidente 
do Conselho Regional de 
Medicina e ex-diretor do 
hospital. Se os recursos são 
escassos como ensinam os 
manuais de Economia, é 
preciso eleger com sabedoria 
as prioridades demandadas 
pelos capixabas que merecem 
ou não constar no PPA. [...] 

 
É exatamente o que nós estamos 

destacando aqui, debatendo nesta tarde. 
Prioridades equivocadas, escolhas equivocadas 
que redundam em prejuízo para a população 
capixaba.  

Vou conceder a palavra ao deputado 
Luciano Machado.  

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - O 
deputado Hudson queria usar a palavra, mas já 
que... 
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Desculpa. 
Deputado Hudson Leal porque o deputado 
Hudson tem um compromisso previamente 
marcado e solicitou preferência.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Em 

seguida eu faço a minha fala.  
  

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Eu 
agradeço a V. Ex.ª, deputado Luciano.  

Deputado Hudson Leal.  
 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Boa tarde a 
todos! Cumprimentar o presidente, deputado 
Lorenzo, deputado Danilo Bahiense, deputado 
Vandinho Leite e deputado Luciano e o 
presidente que teve que sair.  

O presidente desta Casa foi muito 
prudente em sua fala. Nós temos que nos 
preocupar. Só para corrigir alguns números, 
esse levantamento, senhor presidente, sessenta 
e três milhões e noventa e dois em contratos foi 
no período de quatro anos, de 01/01/2015 a 
31/12/2018. Está aqui. Esse assunto me 
interessa porque eu sou médico. Então, 
levantei. Não deu para levantar tudo. Somente 
duas empresas foram mais de cinquenta por 
cento. Uma empresa foi vinte milhões e 
quinhentos e oitenta e dois, e outra empresa 
doze milhões e trezentos e trinta. Então, 
somente duas empresas, mais de cinquenta por 
cento.   

E lógico que quando você vai fazer o 
levantamento, eu vou ter oportunidade de fazer 
todos os contratos, tem aqui parte dos 
contratos, assustou-me o que eu vi como 
médico. Eu sou prestador de serviço na Unimed 
e para outros convênios. Os convênios são feitos 
lá. É muito maior o que a Unimed paga para os 
seus prestadores de serviço em outros 
convênios. Então, eu gostaria muito que esta 
comissão, uma comissão que eu gostei, não faço 
parte, no final, quando fizer o relatório, 
deputado Lorenzo, colocando o art. 182 do 
Tribunal de Contas, Resolução n.º 261, fazer por 
representatividade. Eu posso fazer individual, 
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mas gostaria muito que fosse a comissão, a 
gente fazer uma tomada de contas especial na 
gestão do Hospital Infantil Nossa Senhora da 
Glória, porque tem a mesma gestão há mais de 
trinta anos. 
 Então, o gestor tem autonomia 
administrativa, o Erick falou também que o 
secretário só tem oito meses, não dá para tomar 
conta de tudo, mas nós temos que ver, porque 
eu acho que ali aconteceu uma coisa chamada, 
aqui eu posso falar, emergência ficta. Só tem no 
público, aqui estudantes de Direito, que é a 
aplicação errada da dispensa de licitação por 
parte dos gestores para beneficiar fornecedores. 
E a falta de planejamento do gestor, deputado 
Lorenzo Pazolini, favorecendo o que teve lá. O 
quê? Um contrato de um milhão e quatrocentos 
para fazer emergencialmente. Você foi prefeito, 
você sabe disso, você só faz isso num momento 
de muita emergência, mas ele teve mais de 
vinte anos!  

Nos contratos que vi aqui não teve 
nenhum contrato de empresas para fazer...  
Todo mundo sabe, você vai mudar, bota um 
computador, o filho quer outro computador, cai 
a energia, você vai lá e troca a fiação. Nesses 
quatro anos não teve um gasto, nenhum real 
para fazer isso.  

As empresas, que pude levantar, não dá 
para levantar tudo, é muita coisa em quatro 
anos, e estou fazendo isso, deputado Lorenzo 
Pazolini. 
 Então, um hospital gastar trezentos e 
dois mil reais, novecentos e noventa e oito com 
publicidade a gente tem que ver. Isso não é 
normal, quem gasta isso é o Governo. 
Consultoria, o hospital gastou com consultoria, 
cinquenta e cinco mil, deputado Luciano. 
 Então, nós não podemos deixar o que 
aconteceu. 
 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Deputado Hudson, só para entender melhor, foi 
em qual período esse gasto? 

 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - De 

01/01/2015 a 31/12/2018, antes de começar 
este Governo. Foi no outro Governo. Levantei, 
porque peguei quatro anos. A pessoa leva 
quatro anos lá como gestor. Isso estourou 
agora, e ela continua como gestor. 

 Saiu na Época, depois vocês podem 
consultar. É uma vergonha para o estado do 
Espírito Santo. O Hospital Infantil, aqui só vou 
falar sobre o Infantil. 

 
Foram três casos apenas em 
2019. O último episódio ocorreu 
em 31 de agosto com um incêndio 
no setor de oncologia. Quinze dias 
antes, o fogo causado por um 
curto-circuito na sala de raio X. O 
terceiro caso foi registrado em 
fevereiro no CTI da unidade. 

 
 O senhor pode constatar que muitos 
profissionais lá evitavam o diretor e falavam o 
que está acontecendo no hospital. 

Então, a Secretaria de Saúde tem que ter 
um olhar clínico naquilo ali. O que está faltando 
é gestão. Não é porque é colega médico que vou 
ter o pudor de falar. Se estiver fazendo o bem, a 
gente vai falar bem, tem que falar bem, está 
sendo uma boa gestão.  

E só para corroborar com mais dados, a 
senadora Rose de Freitas, isso poderia ser 
minimizado, ela disponibilizou para a reforma e 
ampliação do PS do Hospital Infantil em 2016, 
então mais uma falta de gestão naquele 
hospital, um milhão, quatrocentos e noventa e 
oito, seiscentos e oitenta, para a reforma e 
ampliação do PS. Se isso aqui tivesse feito 
minimizava os problemas que teve lá.  

E, pasmem vocês, nove milhões, 
sessenta e três mil, setecentos e noventa e cinco 
reais para a reforma da Utin. Ela trouxe o 
ministro Ricardo Barros aqui, em 2017. Fui 
levantar, está em cláusula suspensiva ainda, 
pois o diretor do hospital não apresentou os 
projetos e as planilhas. Olha que vergonha para 
o nosso estado! 

Então, acho que neste momento você 
falar do gestor e o secretário de saúde, ele vai 
ter que ter um olhar muito específico para 
aquele hospital, porque se falar: Ah, é um 
hospital antigo, o Dório Silva, foi um hospital 
construído em 1988, para durar dez anos, é um 
hospital de guerra. Ele e o Hospital Roberto 
Silvares, hospital de campanha. Mas só que 
como vai passando sempre outros diretores, 
cada um faz uma coisa efetiva. E neste hospital 
não, está estagnado.  
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Então, está todo mundo levantando para 
o secretário. Aqui não estamos falando nada, 
acho que o secretário tem boa intenção, fez o 
contrato emergencial que é necessário, mas nós 
temos que focar na direção do Hospital Infantil, 
que está lá há mais de trinta anos. Desde a 
época de Albuíno que o diretor está lá naquele 
hospital. 

Então, é assim, o novo veio para 
substituir o velho. Está certo? 

Obrigado. Pode ter certeza, conto com 
o apoio desta comissão, eu vou pedir uma 
tomada de contas especial na gestão daquele 
hospital.  

Obrigado.  
Devolvo a palavra ao presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Agradeço, 
deputado Hudson Leal, pelas ponderações, pela 
participação enriquecendo o debate.  

Passo a palavra ao deputado Luciano 
Machado. 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Presidente Delegado Lorenzo, membros desta 
comissão, deputado Vandinho, deputado 
Hudson, fala também muito ponderada, assim 
como a do presidente Erick. 

A primeira fala minha aqui nesta Casa, 
em fevereiro, logo que assumimos, foi dizer o 
seguinte: que a nossa Saúde está na UTI, em 
estado precário. A nossa atenção básica, 
historicamente, não é boa. O programa Médico 
da Família - eu tenho falado - não funciona. 
Doutor Danilo, desculpa, está aqui presente. 
Não funciona o programa Médico da Família. 
Nem dez por cento dos programas funcionam 
como deveriam funcionar. Muitas coisas não 
deveriam chegar ao hospital, e chegam por falta 
dessa atenção básica.  

Eu vejo que o modelo que está aí é um 
modelo realmente indefensável. Hoje, o que 
está acontecendo no Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória, nada mais nada menos do 
que ter que trocar um pneu com o carro 
andando. Você vai fechar o hospital porque tem 
problema? O carro do Corpo de Bombeiros está 
ali por justo cuidado do Governo, porque é 
preciso dar garantia de vida às pessoas. Ali é 
para dar vida, não para tirar vida. O Corpo de 
Bombeiros está ali não é porque é uma solução, 

mas é uma emergência, é completamente 
urgente. É preciso que esteja até achar a 
solução.  

Um Governo que assumiu 2019, com 
dezenove mil cirurgias como demanda 
reprimida, na fila de espera. Não dá para 
defender o sistema atual. Então, quando o 
secretário, doutor Nésio, coloca a necessidade 
de algumas mudanças, eu tenho que discutir e 
confiar muito, até pelo histórico dele, porque 
ele fala em cima de estudos.  

De uma coisa eu tenho convicção: eu fui 
vereador, eu fui vice-prefeito, fui prefeito duas 
vezes, tive o prazer de ter a Saúde do meu 
município avaliada em oitenta e oito por cento 
do período.  Claro que eu não vou comparar a 
Saúde de Guaçuí, com trinta mil habitantes, com 
a do estado, com quatro milhões de habitantes, 
mas eu tenho que dizer que ou muda, ou nós 
estamos completamente falidos. As gestões 
hospitalares têm que ser reavaliadas. Por isso 
até que o secretário faz algumas propostas. 
Muitas não estão dando certo. Tem algumas 
que são bons exemplos. Mas isso tudo são 
questões avaliadas.  

Eu tenho alguns dados aqui. Quando fala 
também o deputado Vandinho, claro que ele 
expressou o seu sentimento, mas eu não posso 
concordar de o Governo do Estado tirar um 
dinheiro do Estado, onde o servidor reclama por 
aumento, vários deputados defendem as classes 
trabalhistas pedindo aumento, e o governador 
investir onde é claramente obrigação do 
Governo Federal. Nós temos que nos manifestar 
realmente a favor dos investimentos das 
unidades federais, mas o Governo do Estado 
tem que se preocupar em fazer o dever de casa 
dele, fazer a Educação que o povo precisa, fazer 
a Saúde que a população espera e necessita.  

Um estado com dezenove mil cirurgias 
na demanda reprimida? É uma herança maldita. 
O Governo foi lá, comprou quatro mil cirurgias, 
propõe comprar mais dez mil cirurgias. Quer 
dizer, minimiza, mas estaremos correndo atrás, 
porque tem que mudar o modelo. O modelo é 
precário, insustentável e eu espero realmente 
mudança. E o Governo está em tempo, está com 
crédito, assumiu agora.  

Eu vou ler alguns dados: o Hospital 
Infantil, que possui oitenta anos, é referência 
em urgência e emergência de especialidades 
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pediátricas. No ano de 2017, foram realizadas 
trinta e um mil seiscentas e trinta consultas 
médicas na Oncologia. Foram setecentas e 
oitenta e uma crianças atendidas.  

Infelizmente, nos quatro anos, os 
investimentos com obras e instalações foram 
mínimos, muito aquém do que o hospital 
necessitava. Não se constrói um estado precário 
desses nem com dois anos. Imagina com nove 
meses. Isso é histórico. Aconteceu ao longo do 
tempo. 

Em 2015, foram investidos quinze mil, 
oitocentos e cinquenta e um reais em 
infraestrutura - estou falando em instalação 
física, não estou falando em custeio. Em 2016, 
setenta e nove mil reais, menos de cem mil 
reais. E, no ano de 2015, menos de vinte mil 
reais. Pasmem: depois de três anos com 
investimentos mínimos, no ano da eleição foram 
investidos um milhão, trezentos e cinquenta e 
oito mil, menos de um milhão e quatrocentos 
mil, mas foi um valor bem superior aos dos anos 
anteriores. 

Nos últimos quatro anos, o investimento 
foi de um milhão, oitocentos e trinta e nove mil. 
Este ano, nos nove primeiros meses, a gestão 
atual realizou um investimento de dois milhões, 
setecentos e sete. Aí alguém pode perguntar: 
mas como está assim? Imagine o estado em que 
estava! É porque ali foram tirados fotos dos 
lugares que estão assim. E realmente é 
inconcebível, mas imagine como estava assim 
em muito mais lugares que não estão. Então, 
precisa de mais investimento, claro! 

Esse valor em nove meses já é trinta e 
dois por cento maior do que o dos quatro anos 
anteriores. Aqui eu não estou querendo culpar, 
criticar Governo. Têm prioridades. Eu não sei, 
cada um qualifica as suas prioridades. Essa aí 
com certeza não foi prioridade nesse período. 
Então, não podemos falar que falta 
investimento, atualmente, porque são nove 
meses de Governo, mas claro que, e pelo que eu 
já procurei de informação, o Governo está 
procurando tomar medidas para que saia dessa 
situação o mais rapidamente possível. Não se 
faz em um passe de mágica, é preciso muita 
responsabilidade nos contratos. É dinheiro 
público, é gestão pública; o recurso tem que ser 
bem aproveitado, tem que ser devolvido para a 
população. 

Eu até prolonguei um pouco, quero pedir 
desculpas! E dizer que é um debate, presidente, 
importante! E acho também que nós podemos, 
junto com o Governo, fazer uma comissão de 
avaliação das redes hospitalares. Esse é o que 
nós vimos, imagine os outros, muitos dos 
outros! Eu sei que têm alguns muito bons, mas 
quantos estão nessa situação realmente? Não 
só os infantis. A nossa comissão debate a 
questão da criança e do adolescente, mas 
outros hospitais, com outras especialidades, 
também têm casos assim, com certeza. 

Então, realmente este Governo está 
assumindo! Nós estamos terminando aí, no ano 
que vem, a pior década da economia nacional. 
Eu não sei se esse é um dos motivos de estar 
assim, eu não acredito que seja, porque existe 
recurso. O recurso tem que ser priorizado, eu 
priorizaria cuidar da saúde. Mas vamos lá! 

Eu estou muito otimista com esse 
Governo! Acho que essa medida, ter um carro 
do Corpo de Bombeiros ali não faz mal nenhum, 
no momento, é o mínimo que se pode fazer. E 
agora o que se tem que fazer é tomar as outras 
providências, como eu disse. 

Parabenizo pelo encaminhamento, pela 
preocupação! É um debate importante para o 
Espírito Santo, e é um debate que precisa ser 
feito com serenidade, com equilíbrio e, acima 
de tudo, com responsabilidade de todos! Acho 
que essa busca em várias mãos da solução vai 
ser muito importante! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Agradeço 
ao deputado Luciano Machado pelas 
ponderações, pela manifestação! 

E, sem mais delongas, passo a palavra ao 
deputado Delegado Danilo Bahiense Moreira. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Saudar o nosso presidente, Delegado 
Lorenzo Pazolini; saudar aqui o deputado 
Vandinho Leite; saudar o nosso deputado 
Luciano Machado e Hudson Leal! Vou ser muito 
rápido, presidente, porque nós temos visitantes. 
Preciso de tempo para falar, e nós temos outra 
audiência, daqui a pouco. 

Mas a situação é muito grave! Gostaria 
de parabenizar o relatório que foi produzido por 
V. Ex.ª e pela equipe! Alguma providência tem 
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que ser tomada urgentemente. O presidente foi 
muito feliz aqui em falar, inclusive, na ampliação 
para outros hospitais. E eu vou além aqui: não 
somente outros hospitais, vamos para a área de 
Segurança. Eu, como presidente da Comissão de 
Segurança, nós temos aqui a área de Segurança 
também. Só ver a polícia técnica-científica em 
uma situação lamentável! Chove mais dentro do 
que fora. Em dias de chuva, tem que colocar 
plástico por cima dos computadores, por cima 
das mesas; colocar balde no chão, para que não 
encharque tudo, não estrague todo o material 
que está lá. Um prédio sem acessibilidade. Uma 
reforma que foi feita, colocaram os 
equipamentos de segurança, tais como 
extintores, que até estão carregados, mas que, 
quando puseram o sistema de mangueiras de 
caixa para combater fogo, estão apenas de 
enfeite, não tem nada, não tem mangueira, só 
tem a caixa colocada no lugar, e serve apenas de 
enfeite. E lixo que as pessoas jogam naquele 
local, guimba de cigarro. Então, realmente 
precisamos ampliar isso.  

Agora, o que foi dito aqui, muito bem 
dito também, é com relação à gestão. 
Precisamos de pessoas capacitadas. Ora, na 
iniciativa privada você coloca uma pessoa 
capacitada e, se não der resultado, rapidamente 
você troca, substitui. Você não vai colocar uma 
pessoa especialista, por exemplo, em marketing 
para acumular, por exemplo, a tesouraria de 
uma empresa, porque ele vai quebrar a 
empresa, porque ele só pensa em gastar. 
Também não se pode fazer o contrário, você 
pegar uma pessoa que é um administrador ou 
que esteja na ponta e o colocar em outra 
posição, porque não vai funcionar. 

 Então, acredito que esses gestores estão 
sendo muito mal escolhidos, eles deveriam ser 
pessoas mais capacitadas, cobrar resultado 
rápido. E, se não der certo, que troque, que 
substitui. O que não pode é a população estar 
pagando um preço tão alto.  

Muito obrigado. Boa tarde a todos.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Agradeço 
ao presidente da Comissão de Segurança e 
Combate ao Crime Organizado, doutor Danilo 
Bahiense. Nós nos colocamos, desde já, à 
disposição para colaborar com essa inspeção, 
também na área de segurança pública.  

Deputado Vandinho Leite, V. Ex.ª deseja 
complementar?  
 

  O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Como 
foram citadas minhas falas, até entendo, e o 
deputado Luciano Machado é um querido 
amigo, mas até as informações que o Governo 
passa para seus aliados, ele precisava trabalhar 
isso um pouco melhor.  

Primeiro, avaliar a evolução 
orçamentária de arrecadação do Estado, como é 
que o Estado foi em 2015, o que o Estado 
gastou em 2014, que foi o último ano do atual 
Governo. Porque, num debate aqui, parece que 
o governador é governador pela primeira vez. Já 
viram isso? Não, começou agora o Governo. Já 
estamos no mês nove. Já foi governador uma 
vez. Mas quando vai para o debate, os aliados 
do Governo tentam colocar isso no imaginário 
das pessoas. Já tem nove meses do Governo e, 
na verdade, são quatro anos e nove meses, 
porque ele já foi governador durante quatro.  

Segundo, é meio que óbvio que foi no 
ano passado que teve mais investimentos no 
Estado, que foi quando começou a respirar a 
economia e começou a melhorar a arrecadação. 
E vou dizer mais, este ano agora, estamos em 
setembro, são vinte e um por cento a mais 
arrecadados, se comparado ao ano passado. Ou 
seja, este Governo está tendo e vai ter muito 
dinheiro, mas não sabe gastar. Graças a Deus, 
não foi no período passado, senão este Estado 
hoje estaria quebrado.  
 Então, esse é o nível de debate que a 
gente precisa ter aqui. Quando ouço o Delegado 
Danilo Bahiense falar em meritocracia é isso, 
mas, infelizmente, o atual Governo, todo o dia 
que a gente abre os jornais, é nomeação de 
amigo, é nomeação de parente, é nomeação do 
partido do Governo. E não sou eu que estou 
falando, não. Está todos os dias nos jornais.  
  Aí querem trazer esse inchaço de 
máquina para a saúde e para a educação. É isso 
que estamos vendo aí, claramente. E essa 
conversa não bate as contas. Ao mesmo tempo 
em que os aliados do Governo falam que são 
dois anos para construir um hospital desse, três 
anos, Como é que vai cobrar ao Governo que 
iniciou agora?  

Mas vou repetir, já é a segunda vez que 
ele é governador, mas, ainda, até entendo. Ao 
mesmo tempo em que faz essa narrativa, faz 
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uma narrativa de uma universidade estadual 
que vai demorar lá sabe quantos anos para ser 
construída. E por que não apoiar a universidade 
federal? Aí vai para o debate ideológico, que é 
outra coisa horrível, aqui, no Espírito Santo, 
porque eles falam tanto que o Governo Federal 
é um Governo extremista para a direita, mas, 
hoje, no Espírito Santo, estamos vendo um 
Governo extremista para a esquerda. Inclusive, 
o secretário de Estado da Saúde, buscaram ele 
no PCdoB, lá de Piauí, sei lá, que fica o tempo 
todo tentando trazer esse debate ideológico 
para dentro da Secretaria de Estado da Saúde, 
que não leva ninguém a lugar nenhum.  

Aí, para fazer integração desses serviços, 
não pode? Mas o Governo Federal também não 
apoia. E aqui está falando alguém que não é 
nem do partido do Governo e nem do partido 
do presidente da República. Estou fazendo uma 
análise.  

Então, deputado Lorenzo, esse é o meu 
posicionamento e vou fazer mais. A partir de 
agora, já que o Governo está com essa 
narrativa, vou levantar desde 2013, os dois 
últimos anos do Governo atual e do Governo 
passado, os orçamentos e as finanças, o que foi 
gasto, como é que foi arrecadação, o que caiu 
na crise, como foi no ano passado, como está 
sendo neste ano, e vou começar a debater dia 
após dia, dentro da Assembleia Legislativa, para 
deixar mais claro para a população quem está 
falando a verdade.    

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) -  Ok.  
Para passarmos à próxima fase da 

Ordem do Dia, vamos ouvir nossas convidadas.  
Eu vou colocar em discussão e 

deliberação os encaminhamentos, as nossas 
proposições. A nossa proposição aqui é o 
encaminhamento deste relatório, primeiro, para 
ser juntado em ação civil pública, que já tramita 
na 1.ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, 
mas o juízo não tem essas informações 
atualizadas. A partir deste relatório, então, o 
Poder Judiciário poderá decidir e adotar as 
medidas adequadas. 
 Também estou sugerindo o 
encaminhamento ao Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo, para que ele adote as 
providências cabíveis, assim como ao Ministério 

Público Federal, porque também temos repasse 
de verbas federais. 
 Encaminhamento também do relatório 
ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo, para que seja adotada a providência 
solicitada pelo deputado Hudson Leal em 
relação à tomada de contas especiais, ou na 
prestação de contas ordinária, assim como ao 
Ministério Público do Trabalho, tendo em vista o 
risco iminente aos profissionais que laboram 
naquele nosocômio, naquele hospital. 
 Estou colocando essas cinco deliberações 
em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Vandinho Leite? 

 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Voto a 
favor de todas. 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Como vota 
o deputado Luciano Machado? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Presidente, o encaminhamento são cinco? Não 
contei cinco, não. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Isso. 
Ministério Público Estadual, Ministério Público 
Federal, Tribunal de Contas, Ministério Público 
do Trabalho e Poder Judiciário: quatro. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Você 
vai encaminhar... 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - O relatório. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - O 
relatório. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Isso. 

 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Eu 
voto favorável. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Só para 
esclarecimento das pessoas que nos 
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acompanham, o Delegado Danilo e o deputado 
Hudson nos dão a honra hoje da presença, mas 
não são membros efetivos, mas fiquem à 
vontade também para manifestações. 
 Matéria aprovada à unanimidade. 

 Peço à assessoria que, ainda hoje, 
protocolize junto a esses quatro órgãos esse 
relatório na data de hoje ainda, por gentileza. 
Vou passar aqui já para vocês ganharem 
tempo, já prepararem os ofícios. 
 Vamos, então, ao item 1 da Ordem do 
Dia: deliberar o convite à excelentíssima 
senhora Thais Borges da Silva, procuradora do 
Trabalho, que nos dá a honra da presença, 
referência da Coordinfância do Estado do 
Espírito Santo, que discorrerá sobre a situação 
da aprendizagem profissional. 
 Doutora Thais, nós agradecemos a 
presença de V. Ex.ª. Agradecemos a presença da 
Márcia também e de todos que se fazem 
presentes. Recebemos com muito carinho e 
estima, nesta Casa, a presença das senhoras. 

Por favor, a senhora tem a palavra. Fique 
à vontade! 
  

 A SR.ª THAIS BORGES DA SILVA - Boa 
tarde a todos. Cumprimento a todos na 
presença do deputado estadual Lorenzo 
Pazolini, presidente da Comissão da Criança e 
do Adolescente desta Assembleia. Inicialmente, 
agradeço a oportunidade, o espaço, o tempo de 
V. Ex.as e de todos aqui presentes, para que a 
gente possa tratar da aprendizagem 
profissional, um instituto de suma relevância, 
porque tem um incrível potencial transformador 
de vidas. 
 Eu, atualmente, sou procuradora do 
Ministério Público do Trabalho e, atualmente, 
componho a Coordinfância, representação, no 
Estado, desta nossa coordenadoria de combate 
à exploração do trabalho da criança e do 
adolescente. Também represento o fórum 
estadual de proteção, de combate ao trabalho 
infantil e fomento à aprendizagem profissional. 
 Vou falar um pouquinho para os 
senhores. A nossa coordenadoria atua em três 
eixos: educação; políticas públicas; e 
profissionalização e aprendizagem profissional. 
Hoje a gente vai tratar só da aprendizagem.  

O direito à profissionalização é um 
direito assegurado pela Constituição Federal. 
Consagrou o princípio da proteção integral à 

criança e ao adolescente, estabelecendo como 
dever da família, do Estado e da sociedade 
assegurar diversos direitos às nossas crianças 
e adolescentes: direito à vida, à alimentação, 
ao lazer, ao esporte e um deles é o de 
profissionalização. 
 De início, a gente já vê que a nossa 
Constituição não consagrou à criança e ao 
adolescente o direito ao trabalho, mas sim o 
direito à profissionalização, que é uma forma 
de trabalho protegido. 
 O Estatuto da Criança e do Adolescente, 
da mesma forma, tratou da aprendizagem, 
prevendo a aprendizagem como uma formação 
técnico-profissional, ministrada ao adolescente, 
segundo diretrizes e bases da legislação em 
vigor e também estabeleceu este direito de 
receber escolarização e profissionalização a 
todos os adolescentes, inclusive àqueles que 
cometeram ato infracional, que estão em 
cumprimento de medida socioeducativa. 
 A nossa Constituição também prevê 
idade mínima para o trabalho. Acima de 
dezesseis anos, o trabalho é permitido desde 
que não seja em atividade insalubre, perigosa, 
prejudicial à moral e à formação intelectual e 
moral do adolescente. De quatorze a dezesseis 
anos, esse trabalho é permitido, mas somente 
na modalidade de aprendizagem. O contrato de 
aprendizagem é um contrato especial de 
trabalho, previsto por tempo determinado. 
Atualmente compreende idades entre quatorze 
e vinte e quatro anos. Então, ele permite a 
profissionalização tanto de adolescentes quanto 
de jovens. Inicialmente foi prevista até dezoito 
anos, mas, como tem algumas empresas que 
desempenham algumas atividades que são 
insalubres ou perigosas, a legislação estendeu 
até vinte e quatro anos para possibilitar que 
essas empresas também cumpram a 
aprendizagem. 
 A aprendizagem profissional surgiu 
quando foi criado o Senai, em 1942. À época, 
era só uma forma de você assegurar uma mão 
de obra qualificada para as empresas. A partir 
do ano 2000, com a instituição da Lei de 
Aprendizagem, a aprendizagem passou a ser 
uma política pública, porque foi imposto às 
empresas o cumprimento dessa cota, destinar 
entre cinco e quinze por cento de suas vagas a 
aprendizes. Então, hoje, a gente verifica a 
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aprendizagem como a principal política pública 
destinada à qualificação profissional de jovens e 
adolescentes. 
 Conforme eu falei, o adolescente Jovem 
Aprendiz de catorze a vinte e quatro anos. Até 
catorze anos é o direito a não trabalho. E o 
contrato de aprendizagem exige que o 
adolescente ou jovem esteja frequentando a 
escola, que esteja inscrito e frequentando um 
curso de aprendizagem profissional, que tenha 
direitos trabalhistas garantidos - a 
aprendizagem se dá com a carteira assinada, 
regularização do vínculo. 
 A gente teve também uma inovação no 
ano de 2016, que é o que a gente chama de cota 
social. Foi permitido às empresas que tinham 
dificuldade no cumprimento da cota de 
aprendizagem - justamente por essas questões 
de o ambiente de trabalho ser perigoso ou 
insalubre - que esses adolescentes e jovens 
cumprissem a parte prática não nas empresas, 
mas nos órgãos públicos e organizações da 
sociedade civil e em unidades do Sinase, que é o 
Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo. 
 Qual a importância dessa cota social? A 
importância é de priorizar a inclusão de 
adolescentes em situação de risco ou 
vulnerabilidade social. Quem são? São os 
adolescentes que cometeram ato infracional, 
são os adolescentes que foram resgatados em 
situação de trabalho infantil, são os 
adolescentes que são pessoas com deficiência. 
 Então, nesse ponto, é importante, 
inclusive, observar que o Ministério Público do 
Trabalho tem já um projeto em andamento aqui 
no Espírito Santo, que é feito em parceria com 
diversos órgãos. E o que os senhores vão 
verificar é que todo o combate ao trabalho 
infantil e promoção de aprendizagem 
profissional tem que ser feito em parceria. 

 Então, a articulação que a gente tem 
no nosso fórum estadual é muito relevante. A 
gente já fez, este ano, vários seminários e 
audiências públicas referentes ao trabalho 
infantil e aprendizagem. 

E, nesse projeto de socioeducandos, o 
Ministério Público consegue reverter parte 
das multas cobradas da empresa para 
qualificação profissional desses adolescentes 

que estão em cumprimento de medidas 
socioeducativas. 

A gente verificou que é um público que, 
via de regra, está no topo da vulnerabilidade 
social. Eles têm uma defasagem muito grande 
entre faixa etária e escolaridade, fora todo o 
preconceito que norteia sua inclusão no 
mercado de trabalho. 

Então, o que a gente faz é possibilitá-lo a 
se qualificar profissionalmente, receber bolsa 
para tanto, receber vale-transporte, receber 
lanche, enfim, todo o apoio para que ele consiga 
se submeter a esses cursos de qualificação 
profissional e, assim, a gente consiga facilitar a 
sua inserção no mercado de trabalho. 

Já fizemos várias turmas aqui na Grande 
Vitória. Estamos iniciando no interior, em São 
Mateus. Hoje, a primeira turma é realizada em 
parceria com o Senai de São Mateus, Elétrica de 
Veículos.  

E a gente tem notado um retorno muito 
prazeroso dessa atuação, porque há inclusão no 
mercado de trabalho de alguns, há inclusão 
como aprendiz de alguns, e mesmo aqueles que 
não são inseridos têm nos dado um retorno de 
resgate de autoestima que realmente é de 
emocionar. Eles conseguem verificar que o 
Estado, que a sociedade, que a família tem 
voltado os olhos para eles, que eles não são 
invisíveis para a sociedade, para nosso Estado. 

Essa é uma das potencialidades da 
aprendizagem profissional: possibilitar a 
inclusão dessas pessoas em vulnerabilidade no 
mercado de trabalho. E isso tem sido muito 
importante até para a questão de segurança 
pública. A gente tem notado uma diminuição 
muito grande da reincidência de atos 
infracionais. Pesquisas dão contas de que esses 
que receberam qualificação profissional, quase 
setenta por cento deles não comete ato 
infracional, ou seja, não continua nessa vida 
infracional, transforma, de fato, a sua realidade. 

Fora isso, outra grande ferramenta que a 
aprendizagem tem servido é para combater o 
trabalho infantil. A gente verifica, e aqui a gente 
tem alguns dados, de que no ano de 2018 foram 
contratados quatrocentos e quarenta mil 
adolescentes e jovens na aprendizagem. A gente 
tem, por outro lado, um milhão e seiscentos mil 
adolescentes, a partir de quinze anos, 
trabalhando de forma ilegal no trabalho infantil. 
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E temos um potencial de vagas de um milhão 
para contratação. Ou seja, tem um milhão de 
vagas não cumpridas pelas empresas. 

Então, se de fato essas vagas fossem 
ofertadas mesmo aos aprendizes, a gente 
eliminaria quase noventa por cento da situação 
de trabalho infantil, com a absorção de um 
milhão de aprendizes, quase noventa por cento 
da situação de exploração de trabalho infantil, 
inclusive exploração sexual, comercial, que é 
uma das piores formas de trabalho e que a 
gente tem que combater de forma mais 
enfática. O trabalho de adolescentes em tráfico 
de drogas é crime, mas é trabalho. É um 
trabalho proibido por lei, mas é trabalho. Então, 
a aprendizagem seria e tem sido, inclusive, para 
os que a gente tem conseguido a inserção, uma 
grande ferramenta de combate a esse trabalho 
infantil.  
 O que a gente nota também é que o 
aprendiz, as entidades formadoras do Sistema S, 
as demais entidades formadoras, elas têm o 
potencial de apresentar a eles não só a 
qualificação profissional, mas também uma 
formação humanística. Através da 
aprendizagem, eles conseguem voltar seus 
olhos ao estudo também, porque têm que se 
manter frequentando a escola. Então, aqueles 
que não davam, passam a dar muita 
importância à escolarização, e isso tem um 
impacto muito grande.  

Tem pesquisas recentes que comprovam 
que a chance do aprendiz dobra na inclusão no 
ensino superior. Então, quem é aprendiz tem o 
dobro de chances de chegar ao ensino superior, 
de cursar uma faculdade. Então, é outro 
potencial muito relevante da aprendizagem. 
Fora isso, é a desenvoltura profissional que ele 
ganha: conhecer um novo ofício e se familiarizar 
com esse ofício e ser útil à empresa.  

Então, tem vantagem não só para o 
aprendiz, mas também para as empresas, 
porque forma mão de obra qualificada; tem 
vantagem não só para o aprendiz, mas também 
para a economia, porque forma cidadão 
consumidor, faz circular a renda; tem vantagem 
não só para o aprendiz, mas também para a 
segurança pública, porque a gente diminui os 
índices de cometimento de ato infracional.  

Então, por tudo o que eu exponho, a 
minha intenção aqui, hoje, como representante 

não só do Ministério Público, mas também do 
fórum, é de ressaltar a importância da 
aprendizagem profissional e de dizer para todos 
os senhores que nós, que temos conhecimento 
com essa realidade, temos absoluta certeza de 
que desse modo, como a aprendizagem 
profissional está regulamentada, ela tem 
funcionado. 

Trago alguns dados estatísticos aqui para 
os senhores. Setenta e seis por cento dos 
aprendizes atingiram o objetivo de estudar e/ou 
trabalhar, então, setenta e seis por cento dos 
aprendizes, quando deixam a aprendizagem, ou 
estão estudando ou estão trabalhando; vinte e 
cinco por cento dos aprendizes, quando 
terminam a aprendizagem, são contratados 
pelas empresas; quarenta e três por cento dos 
aprendizes estão fazendo algum curso superior.  

Aqui, no Espírito Santo, a gente tem uma 
taxa de contratação que é bastante relevante, 
ela é superior à média nacional. No Brasil, 
comparando os dados de oferta de vagas e de 
preenchimento de vagas por aprendizagem, a 
gente tem um percentual de quarenta e seis por 
cento. Aqui no Espírito Santo nosso percentual 
sobe para cinquenta e quatro por cento. Isso é 
resultado de uma grande articulação entre 
todos os envolvidos: o Ministério Público do 
Trabalho, o Ministério da Economia, a 
Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego, as entidades do Sistema S, as demais 
entidades formadoras de aprendizes, o Estado 
do Espírito Santo, enfim, todos os envolvidos na 
atuação.  

Eu sei que meu tempo está curto. Estou 
com receio de extrapolar porque quero deixar 
um tempinho para a Márcia.  

Tem alguns depoimentos que a gente 
obteve no documentário, que se chama 
Caminhos da Aprendizagem - vou deixar o link 
do material, vocês vão ter acesso -, que relatam 
como a aprendizagem tem, de fato, esse 
potencial de transformar a vida da população. 

Então, todo esse relato foi para dizer o 
seguinte: a legislação de hoje está funcionando 
bem. Temos receio de mudanças, que já não 
estão em formato de projeto de lei, mas que 
tem algumas proposições, como diminuição de 
base de cálculo de aprendizes, possibilidade de 
fazer aprendizagem a distância, possibilidade de 
não ter a participação de entidades formadoras 
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como o Sistema S e demais entidades, que nos 
preocupam. Essas possibilidades de modificação 
são preocupantes, geram alerta para todos nós, 
envolvidos, que somos conhecedores do bom 
funcionamento da aprendizagem profissional.  

Então, o meu apelo é esse, para que nós 
atuemos juntos. Eu convido todos os senhores 
para participar das reuniões do fórum. O fórum 
estadual, hoje, tem participação de vários 
envolvidos: o Tribunal Regional do Trabalho, o 
tribunal do estado por meio das varas de 
infância, representantes do Governo. Ainda não 
vimos representantes da Assembleia, não sei se 
o convite foi formalizado também, mas eu 
aproveito a oportunidade para fazê-lo aqui. E 
agradeço a oportunidade novamente.  

Deixei um material aí para os senhores. 
São algumas revistas em quadrinhos que eu vou 
até deixar em todos os gabinetes para os 
deputados terem ciência. São revistas com o 
tema de trabalho infantil e também de 
aprendizagem. É um material que o Ministério 
Público do Trabalho usa, inclusive quando faz 
capacitação de professores por meio de outro 
projeto nosso, que já é o MPT na Escola, 
bastante didático e de muita profundidade. Não 
aborda a matéria de forma superficial.  

E, por fim, ainda que não tenha 
relevância com o tema, mas aproveitando o 
ensejo, nos dias 19 a 22, agora de setembro, a 
partir de quinta-feira, o Ministério Público do 
Trabalho organizou um evento, que chama 
Reconecta - eu já encaminhei convite aqui para 
os senhores -, é uma feira, uma conferência de 
inclusão de pessoas com deficiência. É a 
segunda edição realizada. Um evento gratuito. 

Vão ter lá vários stands com entidades 
que desempenham a atuação das pessoas com 
deficiência e órgãos públicos também. Vai ter 
possibilidade de contratação de pessoas com 
deficiência e é uma feira que tem esse intuito: 
inclusão das pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho e fomento a políticas 
públicas para essa categoria. Está bem? 

Agradeço, mais uma vez, a oportunidade. 

 
O SR. PRESIDENTE − (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI − Sem partido) -Doutora 
Thais Borges da Silva, parabenizo V. Ex.ª pela 
explanação objetiva, concisa e clara. Bastante 
clara. 

Nós temos um projeto de lei, nesta Casa, 
que trata do trabalho infantil. Está em 
tramitação nas comissões, em breve irá a 
Plenário, se Deus quiser, inclusive caçando o 
registro estadual junto à Secretaria da Fazenda 
para impedir o funcionamento de empresas que 
eventualmente sejam flagradas se utilizando 
desse trabalho. 

Então, nós vamos penalizar a pessoa 
jurídica, caçando o seu registro para impedir o 
funcionamento como forma de desestimular o 
trabalho infantil. 

Pode ter certeza de que esta Casa se 
coloca à disposição do projeto, do trabalho... 

Pois não! 
 
A SR.ª THAIS BORGES DA SILVA - Eu 

aproveito o ensejo, eu tinha pensado - não sei 
se é este o espaço. A gente pode tratar de uma 
forma articulada. Há um tempo eu venho 
pensando em alguma forma de a gente criar 
como se fosse um selo de premiação às 
empresas que são cumpridoras da cota. 

Aqui no estado a gente já tem várias 
empresas, inclusive algumas que, por via própria 
mesmo, sem coação nenhuma, têm verificado a 
necessidade de a gente atribuir essas vagas aos 
que estão em vulnerabilidade social, aos 
integrantes do CadÚnico... 

Então, seria uma forma da gente dar um 
retorno para quem tem cumprido a cota e, 
dessa forma, também, estimular quem não tem 
cumprido. 

 

O SR. PRESIDENTE − (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI − Sem partido) - É uma 
excelente proposição. Já peço à assessoria, nós 
vamos encaminhar para o estudo legislativo, de 
técnica legislativa, para, brevemente, 
protocolizar nesta Casa. 

Agradeço a V. Ex.ª. 
Vou passar a palavra, então, para a 

Márcia, da PRF, Márcia Tirre, inspetora da 
Polícia Rodoviária Federal.  

Boa tarde, Márcia! Fique à vontade! V. 
Ex.ª tem a palavra! 

 

A SR.ª MÁRCIA TIRRE - Boa tarde a todas 
e a todos! Agradeço a oportunidade em nome 
do Fórum, do Feapeti, e parabenizo, ao senhor 
em especial, pelo brilhante trabalho que vem 
desenvolvendo, um trabalho inspirador e a 
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todos vocês que vêm neste caminho em 
proteção das crianças e adolescentes. 

O Espírito Santo foi contemplado com o 
Feapeti, com esse fórum, que integra não só a 
questão da erradicação do trabalho infantil, 
mas, principalmente, onde você fazer essa 
parceria, onde esses jovens podem ter um 
futuro melhor, como esse jovem pode ser um 
cidadão. 

Eu vou além da transformação de vida. A 
aprendizagem salva vidas! 

A Polícia Rodoviária Federal, desde 2008, 
desenvolve em todas as rodovias federais do 
nosso país um projeto chamado Mapear. Nesse 
projeto, o policial de ronda, o policial do dia a 
dia identifica os pontos possíveis de exploração 
sexual de crianças e adolescentes e esses pontos 
são mapeados, são acompanhados, inclusive 
pela nossa inteligência. 

Esse trabalho é feito constantemente, e 
anualmente é publicado, junto com outras 
instituições, como a Organização Internacional 
do Trabalho, a Childhood, o Ministério de 
Direitos Humanos, e essa publicação vem 
fomentando políticas públicas, porque, além de 
nós identificarmos, é feita toda uma avaliação 
em termos de saúde, educação, daqueles 

municípios onde apresentam índices de 
vulnerabilidade na questão da exploração 
sexual. E isso vem ajudando muito, 
contribuindo muito com as políticas públicas. 

Durante todo esse tempo, para vocês 
terem uma ideia, nós já conseguimos resgatar 
em torno de duas mil e quinhentas crianças e 
jovens que estão, realmente, em situação de 
vulnerabilidade. 

Agora, como fazer, o que fazer com 
esses jovens? Aí surge a aprendizagem. 
Aprendizagem, para nós da Segurança Pública 
também, é um grandioso caminho para tornar 
esses jovens e crianças cidadãos, para salvar 
vida mesmo, para que eles tenham condição de 
ter um futuro brilhante, um futuro melhor, não 
só para eles, mas para toda a sociedade. Nós 
temos um caminho muito interessante em 
termos de economia, de progresso da nossa 
nação, e esses jovens são o nosso futuro. 

Eu gostaria de reiterar, doutora Thais, 
nosso apoio à sua fala na questão não só da 
aprendizagem mas, principalmente, da 
erradicação do trabalho infantil, por isso eu 

parabenizo a sua iniciativa de estar trazendo 
esse tema tão importante, não só para o Espírito 
Santo, mas para a sociedade como um todo. 
Porque você trabalhar com o jovem, com a 
criança, dar condições, proporcionar meios para 
que ela tenha um futuro melhor, para que ela 
tenha assegurados os seus direitos 
fundamentais, é compromisso de cada um de 
nós.  

Por isso é que a gente se propôs a estar 
aqui e estar fazendo, realmente, um apelo a 
toda a sociedade, para que a aprendizagem seja 
efetivamente consolidada no nosso país. 
Principalmente para que ela seja mais 
abrangente, para que aqueles municípios onde a 
gente identifique a questão da exploração, da 
vulnerabilidade daquelas crianças e jovens, 
também sejam contemplados com a 
aprendizagem. É esse o nosso objetivo! 

E eu agradeço a oportunidade e nos 
colocamos à disposição não só do fórum, mas 
de todos vocês, de todos que realmente lutam 
por um país melhor, para que os direitos das 
crianças e dos adolescentes estejam realmente 
garantidos e consolidados.  

Agradecemos a oportunidade!  
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Agradeço, 
Márcia e doutora Thais. E podem ter certeza 
absoluta de que esta Casa e especialmente esta 
comissão se colocam à disposição para 
colaborar, para somar, para unir forças com o 
trabalho que V. Ex.as já desempenham e nós 
queremos também ser soldados junto à 
manutenção da atual legislação. Obviamente 
pode vir ou não a ser deliberada pelo Congresso 
Nacional, mas nós estaremos lado a lado, 
ladeados, ombreados nesta luta com o mesmo 
interesse, com os mesmos ideais e buscando 
sempre o interesse primordial de proteção 
integral e social, está lá no art. 227 da 
Constituição Federal, para nossas crianças e 
adolescentes.  

Consulto algum parlamentar se deseja 
fazer uso da palavra, já partindo para as 
considerações finais. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Só 

agradecer pela oportunidade.  
Obrigado à doutora Thais e doutora 

Márcia pela explanação tão boa e tão 
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proveitosa. Por esse debate aqui sempre dá para 
somar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO LORENZO 
PAZOLINI - Sem partido) - Agradeço ao deputado 
Luciano Machado. 

Deputado Delegado Danilo Bahiense? 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Parabenizar aqui a doutora Thais pela sua 
colocação muito contundente e muito firme e 
agradecer também à Márcia.  

Eu não poderia deixar de registrar também 
aqui o trabalho que vem sendo realizado pelo 
Coep. Eu acompanho o Coep desde a fundação, na 
pessoa da minha amiga Elvira e de sua filha, Érika 
Gusmão, que está aqui.  

Eu tenho ciência de que já passaram por lá 
um pouquinho mais de cento e vinte mil jovens e 
essas oportunidades são muito importantes. 

Eu me recordo que, na minha ocasião, a 
gente não tinha essas oportunidades. Eu comecei 
a trabalhar muito cedo - aos seis anos de idade - já 
trabalhando vendendo picolé, banana, laranja, 
lavando carro, sendo engraxate. Não tinha essas 
oportunidades! Com dez anos eu já estava 
trabalhando de empregado com uma grande 
responsabilidade e aos quatorze anos eu tive a 
carteira assinada.  

E tem muitos jovens e muitas crianças que 
têm tudo para dar errado e dão errado. Tem 
jovens que têm tudo para dar certo e dão certo. 
Mas tem os que têm tudo para dar certo e dão 
errado, e os que têm tudo para dar errado e dão 
certo.  

Obviamente essas empresas, esse trabalho 
que vocês realizam, que o Coep realiza, é um 
trabalho de transformação de pessoas. 

Muito obrigado a vocês por tudo e que 
Deus continue nos abençoando! 

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO LORENZO 
PAZOLINI - Sem partido) - Agradeço, deputado 
Delegado Danilo Bahiense. Registro novamente a 
presença da Érika Gusmão, do Coep; da Patrícia 
Santiago e da Luciana Castilho, do Centro 
Salesiano do Adolescente; da Márcia, dos alunos 
de Direito da UVV também, que se fazem 
presentes, dos servidores desta Casa, o público 
que nos assiste através da TV Assembleia. 

Antes de finalizar, eu queria colocar em 
deliberação ainda, diante desse quadro que foi 
exposto aqui, a convocação do senhor diretor do 
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória para ser 
ouvido nesta comissão quarta-feira, às 14h. 

Em discussão. (Pausa) 
Deputado Vandinho Leite. 
 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 
Deputado Lorenzo, desde já vou aprovar a 
proposição de V. Ex.ª, até porque nós somos três 
nesta comissão e V. Ex.ª é o propositor e com o 
meu voto a gente já acaba, então já vou 
considerar como convocado.  

É claro que temos que ouvir o brilhante 
voto do deputado Luciano Machado, nosso colega, 
mas já vou considerar e minha fala vai ser como 
convocado. 

Acredito que sim, deputado. Ele precisa vir 
aqui esclarecer muitos pontos. Como disse o 
deputado Hudson Leal, são vinte anos de gestão! É 
claro que eu não estou personificando a pessoa, 
está certo? Eu estou avaliando a gestão do Estado 
e é ele que está à frente neste momento e ele 
precisa esclarecer esses pontos aqui para esta 
Casa e para a sociedade como um todo.  

Primeiro para que, de forma clara, 
possamos encontrar um caminho que seja um 
caminho transitório até uma solução definitiva. E 
segundo para que a gente, se conseguirmos 
entender o que fez chegar esse problema até aqui, 
fica mais fácil proposições para que a gente siga 
adiante em busca de soluções.  

Então, isso é o que eu penso. Acho que 
esse é um debate aberto aqui, às claras. É claro 
que como deputado independente eu vou ser 
altamente questionado, mas isso faz parte. Quem 
está no ofício da vida pública tem que enfrentar 
esse tipo de coisa.  

E parabenizar a doutora Thais e também a 
Márcia. Excelente trabalho. Quando a gente vê 
gente de qualidade técnica... Acho que o Governo 
tinha que pensar mais assim, não é? Acho que o 
Governo do Estado precisava pensar um pouco 
melhor. Eu fico insistindo nisso e eles não gostam 
do que eu falo, não. Têm uma raiva de mim que 
vocês não têm noção. Mas, o Governo do Estado 
podia pensar mais assim! Buscar gente de 
qualidade, com vivência técnica e também na 
prática para que a gente evolua nesse Espírito 
Santo. Esse negócio de partidário, amigo, isso não 
vai levar o Espírito Santo a lugar nenhum. Gente 
do PSB e de aliados que não têm competência 
técnica, aonde a gente vai chegar com isso aqui no 
estado? Eu sei que eles não gostam que eu fale, 
mas eu estou falando para ver se diminui.  

A gente valoriza profissionais como vocês, 
para que aí sim este estado siga no caminho 
correto. O Coep é fantástico. Parabéns a todos!  
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 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO LORENZO 
PAZOLINI - Sem partido) - Agradeço, deputado 
Vandinho Leite.  

Deputado Luciano Machado, matéria ainda 
em discussão. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Deputado presidente, quarta-feira, às 14h, 
inclusive, V. Ex.as já devem ter sido até convidados, 
vai ser a sessão solene do Deputado Jovem, que 
também é muito interessante. Um projeto da Casa 
Legislativa, e será nesse exato horário e não tenho 
como estar presente. Como 1.º Secretário...    
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO LORENZO 
PAZOLINI - Sem partido) - Tá. Eu vou reajustar 
aqui. Havendo necessidade de alteração, nós 
alteraremos.  

Então, vou colocar a matéria em votação.  
Deputado Vandinho adiantou o voto. V. 

Ex.ª? 
 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Eu não 
tenho como votar a favor, já que eu não posso 
participar. Eu gostaria muito de participar. Vou ter 
que votar contra para nesse dia e nessa hora.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO LORENZO 

PAZOLINI - Sem partido) - Assumo o compromisso 
com V. Ex.ª de tentar reajustar.  

Mas, de qualquer forma, então, matéria 
aprovada por dois a um.  

Peço à assessoria que já oficiei 
imediatamente ao senhor secretário.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Ou seja, 

só corrigindo. Eu voto a favor, mas desde que não 
seja nesse horário.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO LORENZO 
PAZOLINI - Sem partido) - Nós vamos tentar 
adequar o horário. Entendo a ponderação de V. 
Ex.ª e agradeço.  

Matéria aprovada à unanimidade.  
Peço à assessoria que providencie os 

ofícios e protocolize ainda hoje na Secretaria de 
Estado de Saúde, convocando o senhor diretor. A 
convocação deve ser dirigida ao secretário, que é 
o superior hierárquico, para que ele apresente o 
diretor em data e hora convencionadas por esta 
comissão.  

Agradeço novamente.  
Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrados os trabalhos desta comissão e convido 

os senhores membros para a próxima reunião, 
que será extraordinária, na próxima quarta-feira, 
inicialmente às 14h, neste mesmo plenário.  

Um grande abraço. Fiquem com Deus. 
Agradeço aos alunos e às nossas convidadas. 

 
(Encerra-se a reunião às 
14h43min) 

 
_______________________________________ 

 
VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, REALIZADA EM 17 
DE SETEMBRO DE 2019. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Havendo quorum para abertura dos 
trabalhos da vigésima terceira reunião ordinária 
da Comissão de Justiça, declaro-a aberta.  

Vou suspender a leitura das atas 
anteriores e as dou como aprovadas, elas estão já 
disponibilizadas no e-mail dos deputados. 

Antes de iniciar, eu gostaria de deliberar 
com os deputados, tendo em vista o número 
grande de projetos na pauta, que a gente possa, 
no decorrer do dia de hoje, acordar um momento 
e fazer a deliberação de alguns projetos que a 
gente vai submeter aos deputados, para agilizar 
numa sessão extraordinária. Se todos 
concordarem, vou...  

Algum deputado contrário à matéria? 
(Pausa) 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Não, 

senhor presidente. Favorável.  
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Com 

certeza, favorável.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Favorável, 
deputado. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Favorável, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Ok. Então, isso vai nos ajudar muito, 
porque são cento e vinte e cinco projetos. 
Agradeço aos deputados.  

Eu vou passar à leitura do Expediente e, 
durante o dia de hoje, a gente se reúne para 
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deliberar sobre algumas matérias que são 
prioritárias e já estão com o prazo vencido. 
Obrigado a todos.  

Por favor. 
  

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício n.º 111/2019, do gabinete do 
excelentíssimo senhor deputado Dr. Rafael 
Favatto, justificando sua ausência na 
reunião ordinária desta comissão, 
realizada no dia 27 de agosto de 2019, 
devido a cumprimento de agenda na 
Secretaria de Estado de Agricultura. 
 
Ofício n.º 291/2019, do gabinete da 
excelentíssima senhora deputada Janete 
de Sá, justificando sua ausência na reunião 
ordinária desta comissão, realizada no dia 
10 de setembro de 2019, tendo em vista o 
atendimento de atividades parlamentares 
fora do recinto da Assembleia Legislativa. 
 
Ofício n.º 133/2019, do gabinete do 
excelentíssimo senhor deputado Dr. Rafael 
Favatto, justificando sua ausência na 
reunião ordinária desta comissão, 
realizada no dia 10 de setembro de 2019, 
devido a cumprimento de agenda na 
Aderes. 
 
Ofício n.º 157/2019, do gabinete do 
excelentíssimo senhor deputado Coronel 
Alexandre Quintino, justificando sua 
ausência na reunião ordinária desta 
comissão, realizada no dia 10 de setembro 
de 2019, devido a cumprimento de agenda 
externa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Ciente. Encaminho à Secretaria para 
registro. Após, arquive-se. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

Projeto de Lei n.º 206/2018; Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 04/2019; Projeto de Lei 
Complementar n.º 35/2019. Projetos de Lei n.os 

10/2019, 17/2019, 60/2019, 76/2019, 83/2019, 
97/2019, 120/2019, 123/2019, 127/2019, 

134/2019, 154/2019, 236/2019, 359/2019, 
408/2019, 411/2019, 413/2019, 475/2019, 
482/2019, 485/2019, 487/2019, 503/2019, 
514/2019, 520/2019, 529/2019, 532/2019, 
541/2019, 545/2019, 550/2019, 552/2019, 
554/2019, 560/2019, 564/2019, 565/2019, 
578/2019, 582/2019, 583/2019, 584/2019, 
587/2019, 588/2019, 589/2019, 593/2019, 
596/2019, 598/2019, 600/2019, 602/2019, 
607/2019, 610/2019, 612/2019, 614/2019, 
631/2019, 633/2019, 637/2019, 647/2019, 
649/2019, 652/2019 e 669/2019; Projetos de 
Resolução nos 45/2019 e 46/2019. 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
 

 Deputado Coronel Alexandre Quintino: 
Projetos de Lei nos 236/2019, 413/2019, 475/2019, 
503/2019, 554/2019, 560/2019, 582/2019 e 
633/2019; Projeto de Resolução nº 45/19. 

Deputado Dr. Rafael Favatto: Projetos de 
Lei nos 134/2019, 206/2018, 76/2019, 550/2019, 
583/2019, 596/2019, 610/2019 e 637/2019. 

Deputado Gandini: Projetos de Lei nos
 

17/2019, 120/2019, 123/2019, 514/2019, 
529/2019, 532/2019, 545/2019, 600/2019, 
652/2019 e 669/2019. 

Deputado Freitas: Projetos de Lei nos 
411/2019, 485/2019, 520/2019, 564/2019, 
565/2019, 578/2019, 647/2019 e 598/2019. 

Deputada Janete de Sá: Projeto de Lei 
Complementar n.º 35/2019; Projetos de Lei nos 
60/2019, 154/2019, 482/2019, 587/2019, 
593/2019, 607/2019 e 612/2019. 

Deputado Marcelo Santos: Projetos de Lei 
nos 97/2019, 408/2019, 487/2019, 584/2019, 
588/2019, 614/2019 e 649/2019; Projeto de 
Resolução n.º 046/2019. 

Deputado Vandinho Leite: Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 004/2019; Projetos de 
Lei nos 083/2019, 127/2019, 359/2019, 541/2019, 
552/2019, 589/2019, 602/2019 e 631/2019. 

  
PROPOSIÇÃO SOBRESTADA: 
Projeto de Lei nº 010/2019 

 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Projetos de Lei nos 085/2019, 130/2019 e 

318/2019. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Nós fizemos uma deliberação 
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importante, que é a gente organizar uma 
extraordinária devido ao número excessivo de 
projetos, e é natural que isso aconteça no 
primeiro ano de legislatura. Até para justificar às 
pessoas que estão nos assistindo ao vivo: nós 
temos cento e vinte e cinco projetos aqui. Nós 
temos reunião toda semana e, mesmo assim, 
está acumulando uma quantidade grande de 
projetos. Então, até para a gente dar velocidade. 
É o primeiro mandato de vários deputados. Nós 
temos aí alguns deputados que têm mais de 
cem projetos de lei apresentados, o Capitão 
Assumção... Temos um número grande de 
produção legislativa - e isso é importante, 
pessoas trazendo novas ideias. E, devido a isso, 
a gente decidiu fazer a extraordinária. 

Eu vou abrir o prazo para Comunicações 
e vou depois encerrar a nossa comissão para 
que a gente possa elaborar a pauta da 
extraordinária, para que a gente possa dar 
andamento principalmente nos projetos que já 
estão com prazo vencido. Eu peço à assessoria: 
principalmente os projetos que já estão com o 
prazo já vencido na comissão, para a gente dar 
andamento. Alguns deputados estão pedindo 
até para os projetos irem para plenária já, 
porque venceu o prazo aqui. É importante que a 
gente dê vazão, para eles poderem ser 
discutidos nas outras comissões.  

Então, vou abrir a fase das Comunicações 
e vou suspender a fase da Ordem do Dia. 

Algum deputado gostaria de fazer algum 
comentário? (Pausa) 

Deputado Vandinho! 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Eu 

acredito, deputado Gandini, que, inclusive, na 
hora da montagem dessa pauta, aqueles 
projetos que principalmente o relator conseguiu 
embasar a possibilidade de aprovação, eu acho 
que nessa extraordinária a gente podia focar 
muito nesses; até porque esses outros projetos 
que têm um contraditório maior, para ser 
debatido nesta Casa... É claro que a gente vai 
debater também na reunião extraordinária. 
Mas, para que a gente possa avançar em 
número maior de matérias, a minha sugestão 
que fica é que esses projetos em que o 
relatório... E aí a equipe técnica tem condição 
de avaliar aqui os pareceres, para que a gente 
tenha condição de colocar essas matérias que já 

têm embasamento técnico forte pela 
constitucionalidade e juridicidade das matérias, 
para que a gente consiga avançar no maior 
número de matérias possíveis nessa reunião 
extraordinária. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Presidente, e também colocar 
todos os projetos terminativos, projetos de 
título de cidadão, de utilidade pública, esse tipo 
de projeto que demanda muito tempo até para 
análise de documentação, e realmente é só 
análise, se é que a gente passa só pela 
aprovação desses projetos. Então, título de 
cidadão... 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - O título saiu daqui da comissão e 
foi para a Cidadania, mas utilidade pública e 
denominação continuam aqui. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Utilidade pública e denominação. 
Então, pegar esses projetos que são de caráter 
terminativo também, que findam aqui na 
comissão, e adiantá-los. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Mais alguma sugestão? (Pausa)  

Deputado Quintino? 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Não, excelência!  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - As comendas saíram daqui 
também? 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Foi para Cidadania também. 

Ok! Obrigado, deputado Coronel 
Quintino! 

Deputado Marcelo? (Pausa) 
Então, vou acatar as duas propostas, 

deputado Vandinho, de colocar inicialmente 
todos os que têm consenso no relatório do 
relator e também os projetos terminativos, que 
a gente possa botar na pauta dessa 
extraordinária. 

Então, agradeço a todos! Boa tarde! 
Convido todos para a próxima sessão, 

que será na próxima terça, às 13h30min. 
 

 (Encerra-se a reunião às 
13h59min) 
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