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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
 

PRESIDENTE: Deputado FABRÍCIO GANDINI 

VICE-PRESIDENTE:  Deputado: VANDINHO 

LEITE 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário Rui Barbosa  

DATA: 26/02/2019 

DIA DA SEMANA: Terça-feira 

HORÁRIO: 13h30 

 

PAUTA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 

 

1 – EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 

MENSAGEM DE VETO 01/19-Análise do Veto 

AUTOR: Governador do Estado 

EMENTA: Mensagem nº 001/2019 do Governador 

do Estado, encaminhando veto total ao Projeto de Lei 

nº 135/2017, de autoria da Deputada Luzia Toledo, 

que obriga a presença de guia de turismo 

local/regional do Espírito Santo em excursões de 

turismo realizadas no Estado, e dá outras 

providências. 

 

MENSAGEM DE VETO 02/19-Análise do Veto 

AUTOR: Governador do Estado 

EMENTA:Mensagem nº 002/2019 do Governador do 

Estado, encaminhando veto parcial ao Projeto de Lei 

nº 306/2017, de autoria da Deputada Raquel Lessa, 

que determina a inserção de mensagem advertindo 

sobre a violência contra a mulher nas faturas de 

serviços de água, luz, telefone e demais 

concessionárias de serviços públicos no Estado do 

Espírito Santo, e dá outras providências. 

 

MENSAGEM DE VETO 07/19-Análise do Veto 

AUTOR: Governador do Estado 

EMENTA:  Mensagem nº 007/2019 do Governador 

do Estado, encaminhando VETO PARCIAL ao 

Autógrafo de Lei nº 205/2018, que “Altera e 

acrescenta dispositivos na Lei nº 8.060, de 22 de 

junho de 2005, para estabelecer o pagamento de 

multa para atos de crueldade cometidos contra 

animais, sem prejuízo das sanções previstas em 

outros dispositivos legais: Municipal, Estadual ou 

Federal”, referente ao Projeto de Lei nº 320/2017, de 

autoria do Deputado Dr. Rafael Favatto. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS 

 

Deputado Marcelo Santos - Mensagem de Veto n°: 

001/19. 

 

Deputado Freitas - Mensagem de Veto n°: 002/19. 

 

Deputado Alexandre Quintino - Mensagem de 

Veto n°: 007/19. 

 
 

PROPOSIÇÃO SOBRESTADA 

Não houve no período. 
 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA 

Não houve no período. 
 

 

2 – ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem.   

 

 

Obs: Pauta gerada em 21/02/2019, às 10h30min, 

sujeita a alteração até a data da reunião.  

 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS 
 

PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO 

SAMPAIO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO 

DOS ANJOS  

MEMBROS: Deputado JOSÉ ESMERALDO 

Deputado FABRÍCIO GANDINI 

Deputado ALEXANDRE XAMBINHO  

Deputado DR. RAFAEL FAVATTO 

Deputado MARCOS GARCIA 

REUNIÃO: Extraordinária 

LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 

DATA: 25/02/2019 

DIA DA SEMANA: Segunda-feira 

HORÁRIO: 13h 
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PAUTA DA 2ª REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA/AUDIÊNCIA PÚBLICA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 19ª LEGISLATURA. 

 

1 – EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E 

DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 

DEPUTADOS 

Não houve no período. 

 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA 

Não houve no período. 

 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS 

Não houve no período. 

 

 

2- ORDEM DO DIA: 

 

Audiência Pública com o Secretário de Estado da 

Fazenda, Exmo. Senhor ROGELIO 

PEGORETTI CAETANO AMORIM, com 

objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento 

das metas fiscais do último quadrimestre, em 

cumprimento ao § 4º do art. 9º da Lei 

Complementar 101 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal) de 04/05/2000. 

 

3- COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

Obs. Pauta gerada no dia 21/02/2019 às 11h sujeita 

a alteração até a hora da Reunião. 
 

 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE E AOS ANIMAIS 

 

PRESIDENTE: Deputado Dr. RAFAEL 

FAVATTO 

VICE-PRESIDENTE: Deputada RAQUEL 

LESSA 

MEMBROS: Deputado MARCOS GARCIA 

Deputado FABRÍCIO GANDINI 

Deputada IRINY LOPES  

REUNIÃO: Extraordinária 

LOCAL: Plenário Rui Barbosa 

DATA: 27/02/2019  

DIA DA SEMANA: Quarta-feira 

HORÁRIO: 12h05 

 

PAUTA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 19ª LEGISLATURA. 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA 

Não houve no período. 

 

 

2 ORDEM DO DIA: 

 

Deliberar o dia, horário, local e periodicidade das 

Reuniões Ordinárias desta Comissão. 

 

Deliberar convite ao Corpo de Bombeiros do 

Estado do Espírito Santo para participação desta 

reunião, com objetivo de discorrerem sobre o 

trabalho realizado em Brumadinho(MG).  

 
3- COMUNICAÇÕES: 

 
Presença de representantes do CBMES  

Discussão: Representante do Corpo de Bombeiros do 

Estado do Espírito Santo que discorrerá sobre a ajuda 

humanitária prestada, por aquela Corporação em 

Minas Gerais, por ocasião da tragédia de 

Brumadinho, quando houve o rompimento da 

Barragem da VALE S/A, naquele município. 

 

 

OBS: Esta pauta foi gerada em 20/02/2019, às 9:30, 

sujeita a alteração até á hora da reunião. 

 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 
PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 

VICE-PRESIDENTE:  Deputado DOUTOR 

EMÍLIO MAMERI 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário Rui Barbosa 

DATA: 26/02/2019 

DIA DA SEMANA: Terça-feira 

HORÁRIO: 9h 
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PAUTA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 

 

1 – EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 

 

- Ofício nº 01/2019 da Presidente da Rede Ibero-

Americana de Associações de Idosos do 

Brasil(RIAAM-Brasil), Sr.ª Maria Machado Cota, 

solicitando uma fala na Reunião Ordinária para 

discorrer o tema: “O Direito dos Idosos, Aposentados 

e Pensionistas com foco na Saúde e seus 

Desdobramentos”. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA 

Não houve no período. 

 

2 – ORDEM DO DIA:  

 

- A Comissão de Saúde recebe a visita da Presidente 

da Associação Capixaba de apoio as Pessoas com 

Doenças Raras – ACAPDR, Sr.ª Cristiane Gomes de 

Souza Alvarenga, para discorrer o tema: “Dia 

Mundial de Conscientização das Doenças Raras”; 
 

DELIBERAR visita da Presidente da Rede Ibero-

Americana de Associações de Idosos do 

Brasil(RIAAM-Brasil), Sr.ª Maria Machado Cota, na 

Reunião Ordinária desta Comissão, no dia 19 de 

março, terça-feira, às 9 horas, no Plenário Rui 

Barbosa,  para discorrer o tema: “O Direito dos 

Idosos, Aposentados e Pensionistas com foco na 

Saúde e seus Desdobramentos”. 

 

3 – COMUNICAÇÕES: 

 

- A Comissão de Saúde convida a todos para a 

“Audiência Pública de Prestação de Contas dos 

Trabalhos realizados pela Secretaria de Estado da 

Saúde do 3º Quadrimestre de 2018”, a ser 

apresentada pelo Excelentíssimo Senhor Nézio 

Fernandes de Medeiros Júnior, na forma do § 5º do 

artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012, a 

realizar-se no dia 05 de abril, sexta-feira, às 9 horas, 

no Plenário Dirceu Cardoso, nesta Casa de Leis. 

 

Pauta atualizada no dia 20/02/19, às 16:21 horas, 

sujeita a alteração até a hora da reunião. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO 
CRIME ORGANIZADO 

 

PRESIDENTE: Deputado DELEGADO DANILO 

BAHIENSE 

VICE-PRESIDENTE: Deputado CORONEL 

QUINTINO 

REUNIÃO: ORDINÁRIA 

LOCAL: PLENÁRIO DIRCEU CARDOSO 

DATA: 25/02/2019 

DIA DA SEMANA: SEGUNDA-FEIRA 

HORÁRIO: 11 HORAS 

 

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 

 

 

1 – EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 

 

OFÍCIO Nº 01/2019, encaminhado pelo Senhor 

Antônio Fialho Garcia Junior, Presidente da 

Associação dos Investigadores da Polícia Civil do 

Espírito Santo – ASSINPOL, solicitando aos 

deputados desta Comissão que interceda junto ao 

Governo do Estado para corrigir o reenquadramento 

dos investigadores de polícia, que eram policiais 

militares do Estado e ingressaram na Polícia Civil do 

Espírito Santo. 

 

OFÍCIO Nº 04/2019, encaminhado pelo Senhor 

Thomaz Edson Rigo Altoé, Presidente da Associação 

dos Escrivães de Polícia do Estado do Espírito Santo 

– AEPES, solicitando criação de um grupo 

permanente de discussão e encaminhamentos, com a 

participação da Associação no sentido de 

implementar as demandas.  

 

OFÍCIO/GDMS/Nº 67/2019 encaminhado pelo 

Excelentíssimo Senhor Deputado Marcelo Santos, 

justificando ausência na Reunião Ordinária realizada 

no dia 11 de fevereiro do corrente, por motivos de 

representação parlamentar com conflitos de horário. 

 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 

Não houve no período. 

 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS 

Não houve no período. 

 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS 
Não houve no período. 
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PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA 

Não houve no período. 

 

 

2 – ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

 

3 – COMUNICAÇÕES: 

 

 Baile Mandela 

 Facções criminosas no Estado do Espírito 

Santo  

 

 

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

DE ABASTECIMENTO E DE REFORMA 
AGRÁRIA 

 

 

PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA. 

 

1 – EXPEDIENTE: 

 

A – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 
Não houve no período. 

 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 
Não houve no período. 

 

C – PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

RELATORES 
Não houve no período. 

 

D – PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS 
Não houve no período. 

 

E – PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA 

Não houve no período. 

 

 

2 – ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

 

3- COMUNICAÇÕES: 

Presença do Engenheiro Agrônomo, professor, 

pesquisador e consultor Ailton Geraldo Dias, autor 

do livro: “Ensaio Filosófico: uma contribuição para 

o debate sobre o agronegócio no Brasil e no 

Espírito Santo”, para termos uma visão da situação 

do setor agrícola, das potencialidades e dos 

desafios a serem enfrentados. 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 

ANJOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputada IRINY LOPES 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro 

DATA: 26/02/2019 

DIA DA SEMANA: Terça-feira 

HORÁRIO: 13h30 

 

PAUTA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA. 

 

 

1 – EXPEDIENTE: 

 
 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 
Não houve no período. 

 

 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 

Não houve no período. 

 

 

C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS 

Não houve no período. 

 

 

D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS 

Não houve no período. 

 

 

E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA 

Não houve no período. 

 

 

2- ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 
3- COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 
Obs.: Pauta Gerada às 9h do dia 21 de fevereiro 

de 2019. Sujeita a alterações até a hora da 

reunião. 

Presidente: Deputada JANETE DE SÁ 

Vice-Presidente: Deputado Marcos Garcia  

Reunião: Ordinária 

Local: Plenário Rui Barbosa 

Data: 26/02/2019 

Dia da semana: Terça-feira 

Horário: 10 horas  
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 
DO CONTRIBUINTE 

 

PRESIDENTE: Deputado DARY PAGUNG 

VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO 

LEITE 

REUNIÃO: Extraordinária/Audiência Pública 

Local: Plenário Dirceu Cardoso 

DATA: 26/02/2019 

DIA DA SEMANA: Terça-feira 

HORÁRIO: 10h30 

 

PAUTA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA / 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 1ª SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 

 

 

1 – EXPEDIENTE: 

 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 
Não houve no período. 

 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS 
Não houve no período. 

 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA 

Não houve no período. 

 

 

2 – ORDEM DO DIA: 
 

 

Audiência Pública para discutir o tema: “As 

inúmeras reclamações de consumidores nos órgãos 

de proteção ao consumidor do Estado, entre os 

meses de janeiro e fevereiro de 2019, sobre aumento 

do valor nas faturas de energia elétrica nas 

residências dos consumidores capixabas”. 

 

 

CONVIDADOS 

 

Deputados Membros Efetivos e Suplentes da 

Comissão de Defesa do Consumidor e do 

Contribuinte, bem como demais Deputados 

Estaduais; 

Diretor Presidente de Operações da Distribuição e 

Diretor Comercial e de Distribuição, ambos da EDP; 

Diretor Geral da ANEEL; 

Diretora Presidente do PROCON ESTADUAL ES; 

Delegado Titular da Deleg. Especializada da Defesa 

do Consumidor; 

Diretor Geral da ARSP ES; 

Promotora de Justiça do CADC; 

Demais entidades da Grande Vitória que possuem 

interesse sobre o tema;  

 

 

3 - COMUNICAÇÕES:  
As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 
MINAS E ENERGIA 

 

PRESIDENTE: Deputado ALEXANDRE 

XAMBINHO 

VICE-PRESIDENTE: Deputada JANETE DE SÁ 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro 

DATA: 26/02/2019 

DIA DA SEMANA: Terça-feira 

HORÁRIO: 10 horas 

 

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA. 

 

 

1 – EXPEDIENTE: 

 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 

 

OF/ ARSP/DG/Nº 012/2019 – CIRCULAR da 

Agencia de Regulação de Serviços Públicos – ARSP, 

encaminhando a esta Comissão o Balanço Energético 

do Espírito Santo (BEES) 2018 – Ano base 2017; 

 

Oficio nº 08/2019/ SEFINPLA – Da Secretaria 

Municipal de Finanças e Planejamento da Prefeitura 

Municipal de Rio Novo do Sul, encaminhando 

informações sobre a execução orçamentária e 

financeira dos recursos recebidos do Fundo para a 

Redução das Desigualdades Regionais; 

 

Of. PMMF nº 041/2019 – Da Prefeitura Municipal de 

Marechal Floriano, encaminhando a prestação de 

contas dos Recursos advindos dos royalties de 

petróleo e gás do fundo das desigualdades sociais 

2018 (despesas correntes); 

 

OF. PMMF nº 042/2019 – Da Prefeitura Municipal 

de Marechal Floriano, encaminhando a prestação de 

Contas dos Recursos advindos dos royalties de 

petróleo e gás do fundo das desigualdades sociais 

2018 (investimentos); 
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Oficio nº 003/2019 SEMFO – Da Secretaria 

Municipal de Finanças e Orçamento da Prefeitura 

Municipal de Vila Pavão, encaminhando a prestação 

de contas referente a receita proveniente do Fundo 

para a redução das Desigualdades Regionais no 

período de janeiro a dezembro de 2018; 

 

OF nº 0049/2019 – GAB/PMA/ES – Da Prefeitura 

Municipal de Alegre, encaminhando o relatório de 

prestação de conas dos recursos provenientes do 

Fundo para a redução das desigualdades regionais; 

 

OF. PMI/GP nº 026/2019 – Da Prefeitura Municipal 

de Itarana, encaminhando a prestação de contas do 

Fundo de Redução das Desigualdades Regionais 

referente ao período de janeiro a dezembro de 2018;  

 

Oficio GAB 003/2019 – Da Prefeitura Municipal de 

Governador Lindenberg, encaminhando a prestação 

de Contas referente ao Repasse dos recursos 

provenientes do fundo de redução das desigualdades 

regionais; 

 

OFICIO/ GAB nº 005/2019 - Da Prefeitura 

Municipal de Dores do Rio Preto, encaminhando a 

Prestação de Contas dos recebimentos e gastos com a 

fonte de recursos do fundo para redução das 

desigualdades regionais; 

 

OF./ P.M.M.F./ GABINETE/ nº 27/2019 – Da 

Prefeitura Municipal de Muniz Freire enviando a 

documentação referente à prestação de contas dos 

recursos dos Royalties do Petróleo Estadual 2018; 
 

OFICIO/ CONFARARP/ nº 001/2019 - Do Conselho 

Municipal de Fiscalização e Acompanhamento dos 

recursos advindos dos Royalties do Petróleo da 

Prefeitura Municipal de Domingos Martins 

encaminhando a prestação de contas dos recursos 

advindos dos Royalties do Petróleo, referente ao 

exercício de 2018; 

 

OF/PMM nº 022/2019 – Da Prefeitura Municipal 

de Muqui, encaminhando a prestação de contas dos 

recursos de custeio dos royalties do exercício de 

2018; 

 

Of. SEFAZ-CONTAB. Nº 001/2019 – Do 

Conselho de Fiscalização e Acompanhamento do 

Fundo das Desigualdades Regionais da Prefeitura 

de Iúna, encaminhando a prestação de contas dos 

Royalties do Petróleo referente ao exercício de 

2018; 

 

OF.PME/GAB. Nº 039/2019 – Da Prefeitura 

Municipal de Ecoporanga, encaminhando o 

relatório de prestação de contas do recurso 

utilizado proveniente dos Royalties do Petróleo, 

referente ao exercício de 2018; 
 

Oficio nº 008/19-PMI-GEPCON – Da Prefeitura 

Municipal de Iconha encaminhando a Prestação de 

Constas dos Recursos recebidos através do Fundo 

para a redução das Desigualdades Sociais, no 

exercício de 2018; 

 

OF. GAB. PMDSL. Nº 004/2019 - Da Prefeitura 

Municipal de Divino de São Lourenço encaminhando 

cópia dos balancetes contendo todos os pagamentos 

realizados pelo município referente às verbas 

provenientes do Fundo para a redução das 

Desigualdades Regionais; 

 

Oficio nº 063/2019/GAB – Da Prefeitura Municipal 

de Ibiraçu, encaminhando a prestação de contas dos 

recursos recebidos do Fundo para a redução das 

desigualdades Regionais; 

 

Oficio nº 008/2019 – Gab. / SEMFAZ – Da 

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, 

encaminhando a esta Casa de Leis a prestação de 

contas dos recursos recebidos no exercício de 2018 

do Fundo para a redução das desigualdades regionais; 

 

OF/ PMI/ GP/ Nº 041/2019 – Da Prefeitura 

Municipal de Ibitirama, encaminhando a prestação de 

contas referente aos recursos oriundos dos Royalties 

do Petróleo. 

 

OF. Nº 022/2019 – PMI/ GP – Da Prefeitura 

Municipal de Itaguaçu, encaminhando a prestação de 

contas do Fundo para Redução de Desigualdades 

Regionais referente ao exercício de 2018; 

 

OF. Nº 0/2019 – Do membro do Conselho Municipal 

de Pinheiros, encaminhando a prestação de contas 

referente à aplicação de recursos do Fundo para a 

redução das Desigualdades Regionais; 

 

Oficio CGAB Nº 39/2019 – Da Prefeitura Municipal 

de Santa Tereza, encaminhando a prestação de contas 

da aplicação dos recursos provenientes da Leio nº 

8.308/2006, conforme disposto na Lei nº 

10.778/2017; 

 

Of. PMJM / SEMFA – Nº 006/2018 – Da 

Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro, 

encaminhando a prestação de contas sobre a 

aplicação dos recursos do Fundo para a redução 

das Desigualdades Regionais; 
 

Of. 001/2018 - Da Prefeitura Municipal de São 

Gabriel da Palha encaminhando relatório de 

fiscalização e acompanhamento da aplicação dos 

recursos oriundos do Fundo para a Redução das 

Desigualdades Regionais; 
 

OF. PMI/ GP/ Nº 027/2019 – Da Prefeitura 

Municipal de Itarana, encaminhando a prestação de 

contas do Fundo Estadual de Apoio ao 
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Desenvolvimento Municipal, referente ao exercício 

de 2018; 

 

OFICIO nº 014/2019/ GAB – Da Prefeitura 

Municipal de Pancas, encaminhando a prestação de 

Contas, referente aos recursos dos Royalties do 

Petróleo Estadual, referente ao exercício de 2018; 

 

OF/ SEMFA/ Nº 007/2019 – Da Secretaria Municipal 

da Fazenda de Cachoeiro de Itapemirim, 

encaminhando a prestação de contas dos recursos 

recebidos provenientes do fundo para a redução das 

Desigualdades Regionais no exercício de 2018. 

 

OFICIO Nº 002/2019 – CFAARFRDR/ SRC – Do 

Presidente do Conselho Municipal de São Roque do 

Canaã, encaminhando prestação de contas referentes 

à aplicação de recursos do Fundo para a Redução das 

Desigualdades Regionais; 

 

OF/ SEMFA/ PMI/ Nº 011/2019 – Da Prefeitura 

Municipal de Ibatiba, encaminhando a prestação de 

Contas dos valores recebidos do fundo para a 

Redução das Desigualdades Regionais no exercício 

de 2018; 

 

OF. COMUFIS/ PMC Nº 001/2019 – Do Presidente 

do Conselho Municipal de Castelo encaminhando 

prestação de contas referente à aplicação de recursos 

do Fundo para a redução das Desigualdades 

Regionais; 

 

Oficio nº 046/2019/ GAB – Da Prefeitura Municipal 

de Ibiraçú, encaminhando relatório de fiscalização e 

acompanhamento da aplicação dos recursos oriundos 

do fundo para Redução das Desigualdades Regionais; 

 

Oficio Gabinete 012/2019 - Da Prefeitura Municipal 

de Venda Nova do Imigrante, encaminhando relatório 

de fiscalização e acompanhamento da aplicação dos 

recursos oriundos do Fundo para a Redução das 

Desigualdades Regionais; 

 

Oficio nº 71/2019/GDJS – Do Gabinete da 

Deputada Janete de Sá, justificando sua ausência 

na reunião ordinária do dia 12.02.2019, tendo em 

vista o conflito do horário de realização desta 

Comissão com a Comissão de Agricultura ao qual 

preside; 

 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 
Não houve no período. 

 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS RELATORES 
Não houve no período. 

 
D - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA 
Não houve no período.  

E - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS 
Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA:  

 Deliberar novo dia, horário e local das Reuniões 

Ordinárias desta Comissão. 

 

 

3 - COMUNICAÇÕES:  

Palestra da Senhora Lucia Aparecida de Queiroz 

Araújo e do Professor Dênio Rabello, representantes 

da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo 

– FAPES para explanarem o tema: “As principais 

ações da FAPES para o fomento da Ciência, 

Tecnologia e Inovação no Estado do Espírito 

Santo”. 

 

Pauta gerada no dia 21 de fevereiro de 2019, às 

10hs, sujeita a alterações até a hora do início da 

reunião. 

 

 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 

MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 

 

PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 

VICE-PRESIDENTE:  Deputado Pastor 

MARCOS MANSUR 

REUNIÃO: ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário Rui Barbosa 

DATA: 25/02/2019 

DIA DA SEMANA: SEGUNDA-FEIRA 

HORÁRIO: 10 horas 

 

 
PAUTA DA 2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 

 

1 – EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 

Ofício 1444/2018 da Caixa Econômica Federal 

notificando crédito de recursos financeiros, sob 

bloqueio, na conta vinculada ao Termo de 

Compromisso que especifica. 

 

Processo Administrativo nº 183477/2018 da 

Prefeitura Municipal de Cariacica solicitando 

contato para troca de informações de revisão do 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 

Não houve no período 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS 

Não houve no período. 
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PROPOSIÇÃO SOBRESTADA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2– ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

 

3- COMUNICAÇÕES 

As que ocorrerem. 

 

 

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

DROGAS 
 

PRESIDENTE: Deputado DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI 

VICE-PRESIDENTE: Deputado LUCIANO 

MACHADO 

REUNIÃO: ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro 

DATA: 25/02/2019 

HORÁRIO: 13H 
 

 
 

PAUTA DA 1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 19ª LEGISLATURA 
 

 

1 – EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 
2 – ORDEM DO DIA:  

 
Deliberar periodicidade das reuniões ordinárias da 

Comissão; 

 

Deliberar convite a Excelentíssima Senhora 

GLADYS HENRIQUES PINHEIRO, MM. Juíza 

de Direito da Vara de Infância e Juventude do 

Município de Serra/ES, para discorrer sobre adoção 

tardia; 

 

Deliberar convite a Senhora EDUARDA BORGES 

BIMBATTO, assistente social da Vara da Infância e 

Juventude do Município de Serra/ES, para discorrer 

sobre adoção tardia; 

 

Deliberar convite a Senhora SILVIA REGINA G. 

ROCHA, Presidente do Sindicato dos 

Transportadores Escolares, Universitários e de 

Turismo do Estado do Espírito Santo, para estar 

presente em reunião ordinária desta Comissão, no dia 

11.03.2019, discorrendo sobre transporte escolar e 

clandestino; 

 

Deliberar convite ao Senhor GIVALDO VIEIRA, 

Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito 

do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES, para 

estar presente em reunião ordinária desta Comissão, 

no dia 11.03.2019, discorrendo sobre transporte 

escolar e clandestino. 

 

 

3- COMUNICAÇÕES: 

 

Presença da Excelentíssima Senhora GLADYS 

HENRIQUES PINHEIRO, MM. Juíza de Direito 

da Vara da Infância e Juventude do Município de 

Serra/ES, para discorrer sobre adoção tardia; 

 

Presença da Senhora EDUARDA BORGES 

BIMBATTO, assistente social da Vara da Infância e 

Juventude do Município de Serra/ES, para discorrer 

sobre adoção tardia. 

 

 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

 

ATO Nº 638 

 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, nos termos do inciso I, do artigo 2º da 

Resolução nº 5.901, de 18.12.2018,  

 

RESOLVE: 

 

 INDICAR o Deputado ENIVALDO DOS 

ANJOS, para presidir o Fórum Permanente de 

Assuntos Pertinentes aos servidores da ALES, no 

biênio 2019/2020. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de fevereiro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

 

ATO Nº 639 

 

 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 n.º 46, de 31 de 

janeiro de 1994, AURESTER DE OLIVEIRA 

SOUZA, cargo em comissão de Assessor Sênior da 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de fevereiro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

ATO Nº 640 

 

 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 n.º 46, de 31 de 

janeiro de 1994, ANETTE CAMBOLIM MUSSO, 

do cargo em comissão de Assessor Sênior da 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de fevereiro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

ATO Nº 641 

 

 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 n.º 46, de 31 de 

janeiro de 1994, MARIA ELVIRA BAZET, do 

cargo em comissão de Técnico Sênior de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código TSGRP, do 

gabinete do Deputado Dr. Emílio Mameri, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 190917/2019. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de fevereiro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

ATO Nº 642 

 

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 n.º 46, de 31 de janeiro de 

1994, FABIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

para exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 

da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de fevereiro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 643 

 

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 n.º 46, de 31 de janeiro de 

1994, SERGIO CUNHA CARVALHO, para 

exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TJGRP, no gabinete Deputado Erick Musso, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 190921/2019.  

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de fevereiro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 
ATO Nº 644  

 
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 n.º 46, de 31 de 

janeiro de 1994, MARIA ELVIRA BAZET, 

para exercer o cargo em comissão de 

Coordenador Geral de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código CGGRP, 

no gabinete do Deputado Dr. Emílio Mameri, 

por solicitação do próprio Deputado, contida 

no processo nº 190917/2019. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 21 de fevereiro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 645 

 

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 n.º 46, de 31 de 

janeiro de 1994, IGOR DE BONI SILVA, 

para exercer o cargo em comissão de 

Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 

Deputado Fabrício Gandini, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

190907/2019. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 21 de fevereiro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

ATO Nº 646 

 

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 n.º 46, de 31 de 

janeiro de 1994, ERICA GONÇALVES DOS 

SANTOS, para exercer o cargo em comissão 

de Adjunto de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ADGRP, no gabinete do 

Deputado Luciano Machado, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo nº 

190912/2019. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 21 de fevereiro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
ATO Nº 647 

 

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 n.º 46, de 31 de 

janeiro de 1994, JODESIO SILVA BENTO, 

para exercer o cargo em comissão de Adjunto 

de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código ADGRP, no gabinete do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

190915/2019. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 21 de fevereiro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
ERRATA 

 
No Ato nº 232, publicado em 

05/02/2019,  

 
onde se lê: 

 

“SARA VIANNA 

EVANGELISTA SINOCO” 

 

leia-se: 

“SARAH VIANNA 

EVANGELISTA SIMÕES.” 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 21 de fevereiro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 
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COMUNICADO 
 

 
 

CURSOS OFERTADOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO 
(aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e conveniados) 

 

 

 

 
 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 22.02.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 

DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai falar sobre a nova técnica sistematizada pela 

Embrapa Rondônia, chamada poda de formação, que pode fazer com que os 

cafeeiros da espécie canéfora (Conilon e Robusta) apresentem aumento de até 

30% de produtividade na primeira safra. A prática ainda permite a padronização 

das podas de produção, já que as hastes formadas apresentarão a mesma idade. 
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01h15 CIÊNCIAS E LETRAS Violência  E  Vulnerabilidade Nos Desenhos Infantis 

01h45 SESSÃO SOLENE POSSE Posse Dos Deputados Eleitos 

03h35 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Agricultura 

05h20 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Saúde 

06h30 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Finanças 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai mostrar um inseticida a base de vírus que favorece  

a produtividade nas lavouras. 

08h00 STJ CIDADÃO O programa dessa semana aborta o seguinte tema: Intolerância 

08h30 EM DISCUSSÃO  Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Justiça 

10h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Segurança 

11h30 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Finanças 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos abordar a violência 

obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou sofreram e a humanização do parto 

como resposta as estas queixas. A reportagem foi dividida em duas partes. Nesta 

primeira, nós falamos sobre o caracteriza a violência obstétrica, e conversamos 

com algumas mulheres que a sofreram. Em toda a reportagem, você vai 

conhecer a história da Ana Paula, da Priscila, da Isadora, da Flavia e da Karol, e 

também ouvir profissionais como a doula Letícia Rios e a médica obstetra 

Maria Angélica Belônia.  

12h30 MP COM VOCÊ O programa dessa semana aborta o seguinte tema: Intolerância 

13h00 DEDO DE PROSA A morte é tema do livro "O abismo do inexplicável em Memórias Póstumas de 

Brás Cubas. A obra, do pesquisador e professor Thiago Ribeiro, é resultado da 

dissertação de Mestrado em Letras, na Universidade Federal do Espírito Santo.  

13h30 CIÊNCIAS E LETRAS Não Me Toca Seu Boboca 

14h00 STJ CIDADÃO  O programa dessa semana aborta o seguinte tema: Intolerância 

14h30 PANORAMA  Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

14h45 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ES 

Trabalhos Do Tribunal De Contas Do ES 

16h00 MPT – TRABALHO LEGAL Entenda a importância do registro de ponto, tanto para o funcionário, quanto 

para a empresa. Acompanhe a luta do MPT contra o trabalho infantil, e ainda, 

em pleno século XXI as mulheres ainda sofrem discriminação no ambiente de 

trabalho. 

16h30 CONEXÃO CIÊNCIA  Conexão Ciência conversa com Jorge Werneck, pesquisador da Embrapa, para 

saber mais sobre o papel da agricultura na crise hídrica. 

17h00 STJ NOTÍCIAS Confira a reportagem especial sobre  compras pela internet. Quais as regras para 

as compras virtuais, como se precaver para não ser fraudado e o que fazer  caso 

você se sinta prejudicado 

17h30 CIÊNCIAS E LETRAS Não Me Toca Seu Boboca 

18h00 A GRANDE REPORTAGEM Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos abordar a violência 

obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou sofreram e a humanização do parto 

como resposta as estas queixas. A reportagem foi dividida em duas partes. Nesta 

primeira, nós falamos sobre o caracteriza a violência obstétrica, e conversamos 

com algumas mulheres que a sofreram. Em toda a reportagem, você vai 

conhecer a história da Ana Paula, da Priscila, da Isadora, da Flavia e da Karol, e 

também ouvir profissionais como a doula Letícia Rios e a médica obstetra 

Maria Angélica Belônia 

18h30 DEDO DE PROSA A morte é tema do livro "O abismo do inexplicável em Memórias Póstumas de 

Brás Cubas. A obra, do pesquisador e professor Thiago Ribeiro, é resultado da 

dissertação de Mestrado em Letras, na Universidade Federal do Espírito Santo.  

19h00 MPF: INTERESSE PÚBLICO Veja como o MPF se prepara para as eleições entre outras notícias. 

19h30 UNIDIVERSIDADE Sigmund Freud 

20h00 MPT – TRABALHO LEGAL Entenda a importância do registro de ponto, tanto para o funcionário, quanto 

para a empresa. Acompanhe a luta do MPT contra o trabalho infantil, e ainda, 

em pleno século XXI as mulheres ainda sofrem discriminação no ambiente de 

trabalho. 

20h30 CONEXÃO CIÊNCIA  Conexão Ciência conversa com Jorge Werneck, pesquisador da Embrapa, para 
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saber mais sobre o papel da agricultura na crise hídrica. 

21h00 STJ NOTÍCIAS Confira a reportagem especial sobre  compras pela internet. Quais as regras para 

as compras virtuais, como se precaver para não ser fraudado e o que fazer  caso 

você se sinta prejudicado 

21h30 CIÊNCIAS E LETRAS Não Me Toca Seu Boboca 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

22h15 SOM DA TERRA Patrícia Eugênio 

22h45 MP COM VOCÊ O programa dessa semana aborta o seguinte tema: Intolerância 

23h15 DEDO DE PROSA A morte é tema do livro "O abismo do inexplicável em Memórias Póstumas de 

Brás Cubas. A obra, do pesquisador e professor Thiago Ribeiro, é resultado da 

dissertação de Mestrado em Letras, na Universidade Federal do Espírito Santo.  

23h45 A GRANDE REPORTAGEM Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos abordar a violência 

obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou sofreram e a humanização do parto 

como resposta as estas queixas. A reportagem foi dividida em duas partes. Nesta 

primeira, nós falamos sobre o caracteriza a violência obstétrica, e conversamos 

com algumas mulheres que a sofreram. Em toda a reportagem, você vai 

conhecer a história da Ana Paula, da Priscila, da Isadora, da Flavia e da Karol, e 

também ouvir profissionais como a doula Letícia Rios e a médica obstetra 

Maria Angélica Belônia.  
 

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

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

 

• SÁBADO - 23.02.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 
DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai mostrar um inseticida a base de vírus que favorece  

a produtividade nas lavouras. 

01h15 
CONEXÃO CIÊNCIA  Conexão Ciência conversa com Jorge Werneck, pesquisador da Embrapa, para 

saber mais sobre o papel da agricultura na crise hídrica. 

01h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Justiça 

02h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Segurança 

04h15 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Finanças 

04h45 SESSÃO SOLENE POSSE Posse Dos Deputados Eleitos 

06h30 MPT – TRABALHO LEGAL Entenda a importância do registro de ponto, tanto para o funcionário, quanto 

para a empresa. Acompanhe a luta do MPT contra o trabalho infantil, e ainda, 

em pleno século XXI as mulheres ainda sofrem discriminação no ambiente de 

trabalho. 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV Esta semana, o programa Dia de Campo na TV vai mostrar o cultivo de 

maracujá na agricultura familiar. Produtores do Acre encontraram nas 

variedades BRS Gigante Amarelo e Sol do Cerrado uma alternativa rentável 

para diversificar a produção. A fruta, produzida de inverno a verão, tem 

mercado garantido e proporciona trabalho e renda no campo.  

08h00 SABOR Mais uma série especial do "Sabores dos Imigrantes", desta vez sobre comida 

árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do Espírito Santo para mostrar a 

culinária e um pouco da história da vinda para o Brasil desse povo que come 

muito bem. 

08h15 MOSAIO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

08h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

09h00 FÓRUM MANHA Terceiro Fórum De Vereadores 

10h50 FÓRUM TARDE Terceiro Fórum De Vereadores 

12h30 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

13h00 DEDO DE PROSA O último livro de Lilian Menenguci, “A Criança Mágica” é um convite a 

brincadeiras antigas. Doutora em Pedagogia, a autora fala sobre a importância 

da leitura para o desenvolvimento infantil e sobre a formação de professores 

para ensinar a uma infância cada vez mais conectada. 

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA  A degradação ambiental é um dos principais motivos da destruição do ambiente 

natural dos animais silvestres. Para falar sobre o assunto, o Conexão Ciência 

conversa com o presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, Gerson 

Norberto. 
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14h00 MPF: INTERESSE PÚBLICO Os aumentos  dos planos de saúde é um dos destaques do programa de hoje 

entre outras notícias  

14h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

15h00 A GRANDE REPORTAGEM O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é grande em 

diversidade, atrativos naturais e culturais. Apesar disso, o estado ainda não está 

na vitrine do turismo no país. Nesta reportagem você vai saber mais sobre as 

potencialidades e desafios do setor turístico no Espírito Santo. 

15h20 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

15h30 SOM DA TERRA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

16h00 STJ NOTÍCIAS Confira uma matéria especial sobre concurso publico entre outras noticias 

16h30 MP COM VOCÊ A atuação da Central de Inquéritos e como a concentração de peças criminais 

em um só local agiliza a resolução de casos apurados pela polícia e pelo 

Ministério Público Estadual. Esse é o principal assunto da entrevista com o 

promotor Sérgio Alves Pereira, que coordena a Central de Inquéritos Criminais 

de Vitória. 

17h00 CONEXÃO CIÊNCIA  A degradação ambiental é um dos principais motivos da destruição do ambiente 

natural dos animais silvestres. Para falar sobre o assunto, o Conexão Ciência 

conversa com o presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, Gerson 

Norberto. 

17h30 STJ CIDADÃO O programa dessa semana aborta o seguinte tema: Segurança Alimentar 

18h00 SABOR Mais uma série especial do "Sabores dos Imigrantes", desta vez sobre comida 

árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do Espírito Santo para mostrar a 

culinária e um pouco da história da vinda para o Brasil desse povo que come 

muito bem. 

18h30 DEDO DE PROSA O último livro de Lilian Menenguci, “A Criança Mágica” é um convite a 

brincadeiras antigas. Doutora em Pedagogia, a autora fala sobre a importância 

da leitura para o desenvolvimento infantil e sobre a formação de professores 

para ensinar a uma infância cada vez mais conectada. 

19h00 MPF: INTERESSE PÚBLICO Os aumentos  dos planos de saúde é um dos destaques do programa de hoje 

entre outras notícias  

 

19h30 STJ NOTÍCIAS Confira uma matéria especial sobre concurso publico entre outras noticias 

20h00 MPT – TRABALHO LEGAL Férias, entenda como deve ser pago esse direito do trabalhador. Saiba quem tem 

direito de receber o adicional de insalubridade. E ainda, cresce o número de 

empresas que adotam práticas sustentáveis. 

20h30 UNIDIVERSIDADE Deep Web 

 

21h00 STJ CIDADAO O programa dessa semana aborta o seguinte tema: Segurança Alimentar 

 

21h30 A GRANDE REPORTAGEM O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é grande em 

diversidade, atrativos naturais e culturais. Apesar disso, o estado ainda não está 

na vitrine do turismo no país. Nesta reportagem você vai saber mais sobre as 

potencialidades e desafios do setor turístico no Espírito Santo. 

 

22h00 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

 

22h30 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

 

22h45 SOM DA TERRA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

 

23h15 DEDO DE PROSA O último livro de Lilian Menenguci, “A Criança Mágica” é um convite a 

brincadeiras antigas. Doutora em Pedagogia, a autora fala sobre a importância 

da leitura para o desenvolvimento infantil e sobre a formação de professores 

para ensinar a uma infância cada vez mais conectada. 

 

23h45 SABOR Mais uma série especial do "Sabores dos Imigrantes", desta vez sobre comida 

árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do Espírito Santo para mostrar a 

culinária e um pouco da história da vinda para o Brasil desse povo que come 

muito bem. 

 
 

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

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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• DOMINGO - 24.02.19 • 
 

HORA      PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 

DIA DE CAMPO NA TV Esta semana, o programa Dia de Campo na TV vai mostrar o cultivo de 

maracujá na agricultura familiar. Produtores do Acre encontraram nas 

variedades BRS Gigante Amarelo e Sol do Cerrado uma alternativa 

rentável para diversificar a produção. A fruta, produzida de inverno a 

verão, tem mercado garantido e proporciona trabalho e renda no campo.  

 

01h15 

CONEXÃO CIÊNCIA  A degradação ambiental é um dos principais motivos da destruição do 

ambiente natural dos animais silvestres. Para falar sobre o assunto, o 

Conexão Ciência conversa com o presidente da Fundação Jardim 

Zoológico de Brasília, Gerson Norberto. 

 

01h45 
FÓRUM MANHA Terceiro Fórum De Vereadores 

 

03h35 
FÓRUM TARDE Terceiro Fórum De Vereadores 

 

05h15 MPT – TRABALHO 

LEGAL 

Férias, entenda como deve ser pago esse direito do trabalhador. Saiba 

quem tem direito de receber o adicional de insalubridade. E ainda, cresce 

o número de empresas que adotam práticas sustentáveis. 

 

05h45 MP COM VOCÊ A atuação da Central de Inquéritos e como a concentração de peças 

criminais em um só local agiliza a resolução de casos apurados pela 

polícia e pelo Ministério Público Estadual. Esse é o principal assunto da 

entrevista com o promotor Sérgio Alves Pereira, que coordena a Central 

de Inquéritos Criminais de Vitória. 

 

06h15 STJ NOTÍCIAS Confira uma matéria especial sobre concurso publico entre outras 

noticias 

 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV Conheça no Dia de Campo na TV o aplicativo ajuda produtores na hora 

de alimentar caprinos e ovinos e ainda, acompanhe uma reportagem 

sobre a irrigação de hortaliças e a crise hídrica. 

08h00 SABOR A série especial do programa sabores mostra as tradições da culinária de 

outros países enraizadas na cultura capixaba. Este é o quarto da série 

"sabores dos imigrantes", sobre comida portuguesa, uma culinária 

caracterizada por pratos ricos, cheios de sabor, e fáceis de preparar. A 

chef Wannessa Gomes Merlo ensina a fazer um bacalhau à Gomes de Sá 

e um bacalhau à Lagareiro. 

 

08h15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

 

08h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

 

09h00 MPF: INTERESSE 

PÚBLICO 

Confira a estreia de uma serie de reportagens sobre o programa: MPF 

pela educação  

 

09h30 STJ CIDADÃO O programa dessa semana aborta o seguinte tema: Acesso a saúde 

 

10h00 MPT – TRABALHO 

LEGAL 

Acompanhe a rotina de pais que se desdobram entre o cuidado com os 

filhos, da casa e o trabalho, e ainda, MPT faz alerta aos profissionais do 

mercado de beleza. 

 

10h30 CIÊNCIAS E LETRAS 

 

 

Os Contos De Charles 

 

11h00 STJ NOTÍCIAS Confira uma matéria especial sobre tipos de guarda entre outras noticias 
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11h30 A GRANDE 

REPORTAGEM 

Um paraíso quase destruído por ações irresponsáveis do homem, agora 

protegido e estudado por cientistas de várias partes do país e do mundo. 

Este documentário revela importantes pesquisas em terra e a caminho do 

nosso destino. Uma ação recente do governo brasileiro atendeu parte da 

luta da comunidade científica para que, finalmente, essa região receba a 

proteção da lei. A administração federal anunciou no final de março de 

2018 a criação da maior unidade de conservação marinha do 

país. Trindade: o arquipélago brasileiro ocupado mais distante da 

América do Sul. 

12h00 SABOR A série especial do programa sabores mostra as tradições da culinária de 

outros países enraizadas na cultura capixaba. Este é o quarto da série 

"sabores dos imigrantes", sobre comida portuguesa, uma culinária 

caracterizada por pratos ricos, cheios de sabor, e fáceis de preparar. A 

chef Wannessa Gomes Merlo ensina a fazer um bacalhau à Gomes de Sá 

e um bacalhau à Lagareiro. 

 

12h15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

 

12h30 MP COM VOCÊ A promotora Sueli Lima e Silva, responsável pela Promotoria de Justiça 

de Defesa da Mulher de Vitória, é a entrevistada do MP com Você para 

falar sobre violência doméstica contra o sexo feminino e qual o papel do 

Ministério Público do Estado (MPES) frente a esse problema.  

 

13h00 DEDO DE PROSA Arte na Rede é um projeto que reúne um catálogo virtual, exposições 

itinerantes e um livro. Amante das artes, Catherine Beltrão pediu doação 

de obras para os participantes do catálogo e encarou o segundo desafio: 

um museu cheio de arte e tecnologia. Enquanto não formaliza o espaço 

físico, ela leva as obras em exposições itinerantes. 

 

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA  A pesquisadora Elizabeth Sabato, da Embrapa, fala sobre as doenças que 

atacam as lavouras de milho. 

 

14h00 SOM DA TERRA O som da terra bate um papo com o músico Fabio Carvalho, que 

apresenta seu trabalho que mistura congo e música eletrônica. 

 

14h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

 

15h00  MPF: INTERESSE 

PÚBLICO 

Confira a estreia de uma serie de reportagens sobre o programa: MPF 

pela educação 

 

15h30 STJ CIDADÃO O programa dessa semana aborta o seguinte tema: Acesso a saúde 

 

16h00 MPT – TRABALHO 

LEGAL 

Acompanhe a rotina de pais que se desdobram entre o cuidado com os 

filhos, da casa e o trabalho, e ainda, MPT faz alerta aos profissionais do 

mercado de beleza. 

 

16h30 MP COM VOCÊ A promotora Sueli Lima e Silva, responsável pela Promotoria de Justiça 

de Defesa da Mulher de Vitória, é a entrevistada do MP com Você para 

falar sobre violência doméstica contra o sexo feminino e qual o papel do 

Ministério Público do Estado (MPES) frente a esse problema.  

17h00 STJ NOTÍCIAS Confira uma matéria especial sobre tipos de guarda entre outras noticias 

17h30 A GRANDE 

REPORTAGEM 

Um paraíso quase destruído por ações irresponsáveis do homem, agora 

protegido e estudado por cientistas de várias partes do país e do mundo. 

Este documentário revela importantes pesquisas em terra e a caminho do 

nosso destino. Uma ação recente do governo brasileiro atendeu parte da 

luta da comunidade científica para que, finalmente, essa região receba a 

proteção da lei. A administração federal anunciou no final de março de 

2018 a criação da maior unidade de conservação marinha do 

país. Trindade: o arquipélago brasileiro ocupado mais distante da 

América do Sul. 
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18h00 SABOR A série especial do programa sabores mostra as tradições da culinária de 

outros países enraizadas na cultura capixaba. Este é o quarto da série 

"sabores dos imigrantes", sobre comida portuguesa, uma culinária 

caracterizada por pratos ricos, cheios de sabor, e fáceis de preparar. A 

chef Wannessa Gomes Merlo ensina a fazer um bacalhau à Gomes de Sá 

e um bacalhau à Lagareiro. 

 

18h30 DEDO DE PROSA Arte na Rede é um projeto que reúne um catálogo virtual, exposições 

itinerantes e um livro. Amante das artes, Catherine Beltrão pediu doação 

de obras para os participantes do catálogo e encarou o segundo desafio: 

um museu cheio de arte e tecnologia. Enquanto não formaliza o espaço 

físico, ela leva as obras em exposições itinerantes. 

 

19h00  MPF: INTERESSE 

PÚBLICO 

Confira a estreia de uma serie de reportagens sobre o programa: MPF 

pela educação 

 

19h30 STJ CIDADÃO O programa dessa semana aborta o seguinte tema: Acesso a saúde 

20h00 MPT – TRABALHO 

LEGAL 

Acompanhe a rotina de pais que se desdobram entre o cuidado com os 

filhos, da casa e o trabalho, e ainda, MPT faz alerta aos profissionais do 

mercado de beleza. 

 

20h30 CIÊNCIAS E LETRAS Os Contos De Charles 

 

21h00 STJ NOTÍCIAS Confira uma matéria especial sobre tipos de guarda entre outras noticias 

 

21h30 A GRANDE 

REPORTAGEM 

Um paraíso quase destruído por ações irresponsáveis do homem, agora 

protegido e estudado por cientistas de várias partes do país e do mundo. 

Este documentário revela importantes pesquisas em terra e a caminho do 

nosso destino. Uma ação recente do governo brasileiro atendeu parte da 

luta da comunidade científica para que, finalmente, essa região receba a 

proteção da lei. A administração federal anunciou no final de março de 

2018 a criação da maior unidade de conservação marinha do 

país. Trindade: o arquipélago brasileiro ocupado mais distante da 

América do Sul. 

 

22h00 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

 

22h30 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

22h45 SOM DA TERRA O som da terra bate um papo com o músico Fabio Carvalho, que 

apresenta seu trabalho que mistura congo e música eletrônica. 

 

23h15 DEDO DE PROSA Arte na Rede é um projeto que reúne um catálogo virtual, exposições 

itinerantes e um livro. Amante das artes, Catherine Beltrão pediu doação 

de obras para os participantes do catálogo e encarou o segundo desafio: 

um museu cheio de arte e tecnologia. Enquanto não formaliza o espaço 

físico, ela leva as obras em exposições itinerantes. 

23h45 A GRANDE 

REPORTAGEM 

Um paraíso quase destruído por ações irresponsáveis do homem, agora 

protegido e estudado por cientistas de várias partes do país e do mundo. 

Este documentário revela importantes pesquisas em terra e a caminho do 

nosso destino. Uma ação recente do governo brasileiro atendeu parte da 

luta da comunidade científica para que, finalmente, essa região receba a 

proteção da lei. A administração federal anunciou no final de março de 

2018 a criação da maior unidade de conservação marinha do 

país. Trindade: o arquipélago brasileiro ocupado mais distante da 

América do Sul. 
 

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 

 

PRIMEIRA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 

DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, para ensejar o início da sessão, 

registram presença os Senhores Deputados 

Adilson Espindula, Capitão Assumção, 

Carlos Von, Coronel Alexandre Quintino, 

Dary Pagung, Delegado Danilo Bahiense, 

Delegado Lorenzo Pazolini, Doutor 

Hércules, Enivaldo dos Anjos, Erick 

Musso, Fabrício Gandini, Hudson Leal, 

Iriny Lopes, José Esmeraldo, Marcos 

Garcia, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, 

Sergio Majeski, Theodorico Ferraço e 

Vandinho Leite) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Invocando a proteção de Deus, declaro 

aberta a sessão. 

 

(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Luciano Machado e 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado Dr. 

Emílio Mameri) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Há quorum para abertura da sessão, de 

acordo com o painel eletrônico. 

Convido o Deputado Luciano Machado a 

proceder à leitura de um versículo da Bíblia.  

 

(O Deputado Luciano Machado lê 

Deuteronômio, 31:16) 

 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Alexandre Xambinho, 

Dr. Emílio Mameri, Freitas, 

Luciano Machado, Marcelo Santos, 

Pr. Marcos Mansur e Torino 

Marques) 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Deputado Emílio Mameri para leitura da 

ata da sessão anterior. 

 

(O Deputado Dr. Emílio Mameri 

procede à leitura da ata da quinta 

sessão ordinária, realizada em 13 

de fevereiro de 2019) 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Ata aprovada como lida. 

Não há Expediente a ser lido. 

Passamos à Ordem do Dia. 

Discussão única, em regime de urgência, ao 

PLC n.º 06/2019. 

Convoco a Comissão de Justiça.  

 

(1. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 06/2019) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FABRÍCIO GANDINI - PPS) – Convoco os 

membros da Comissão de Justiça para análise do 

Projeto n.º 06, que dispõe sobre a alteração dos 

prazos para publicação dos quadros de acesso e das 

datas de promoção previstas nas Leis 

Complementares n.º 848, de 10 de março de 2017 e 

n.º 864, de 02 de agosto de 2017, exclusivamente 

para o ano de 2019. 

Os deputados que queiram discutir a 

matéria... (Pausa) 

Está sendo encaminhada uma emenda aditiva 

ao projeto. Gostaria de fazer a leitura da emenda? 

Coronel Quintino, por favor. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO – (PSL) – Senhor presidente, bom dia! 

Em relação a esse projeto de lei, o que se verifica é 

que o comandante-geral tem sessenta dias para criar a 

diretriz; diretriz essa que irá regulamentar o próximo 

curso, que é o CHS, em sessenta dias do surgimento 

do claro para a formação daqueles que irão participar 

do Curso de Habilitação de Sargento. Esses sessenta 

dias se dará no dia 23 de fevereiro do corrente ano. 

Então, o que vai acontecer? No momento em que 

houver essa diretriz que irá regulamentar o curso, ela 

ainda será regulamentada por essa Lei n.º 864, que 

em tese nós temos a certeza de que será revogada. 

Então, a nossa emenda é que pudesse acrescentar no 

parágrafo 1.º a seguinte redação: 

 

Parágrafo único. Fica alterada para 

30 de abril a data de publicação da 

Diretriz para o processo seletivo do 

Curso de Habilitação de Sargentos. 

 

Para que essa diretriz, que regulamenta o 

Curso de Habilitação de Sargento, não siga aquilo 

que está previsto, em tese, numa lei que será 

revogada. Essa é a nossa preocupação. Que seja 

inserido esse parágrafo único nessa presente lei 

complementar. Essa é a nossa posição. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FABRÍCIO GANDINI - PPS) – Vou acolher a 

emenda. Vou relatar pela constitucionalidade, com a 

emenda.  
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Coloco em discussão dos membros da 

Comissão de Justiça. Alguém gostaria de discutir? 

(Pausa)  
Não havendo, nós vamos colocar em votação. 

Como vota o Deputado Vandinho? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Freitas? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Quintino? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Marcelo Santos? (Pausa)  

Deputada Janete? (Pausa)  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Dr. Rafael Favatto) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FABRÍCIO GANDINI - PPS) – Deputado Favatto? 

(Pausa)  

Com o relator. 

Então, votado à unanimidade, com a emenda, 

pela constitucionalidade. 

Devolvo à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) – Comissão de Segurança, Deputado Danilo 

Bahiense. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DELEGADO DANILO BAHIENSE - PSL) – 

Bom dia, presidente.  

Há quorum na Comissão de Segurança.  

Designo o Deputado Coronel Quintino relator 

da matéria. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO - (PSL) – Relato pela aprovação do 

Projeto de Lei, com a emenda apresentada neste 

momento. 
 

O Sr. Luciano Machado - (PV) – Permite 

um aparte, Deputado Coronel Quintino? Permite um 

aparte? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO - (PSL) – Lógico. 

 

O Sr. Luciano Machado - (PV) – Aqui na 

disposição sobre a alteração no artigo 3.º, está 

dizendo: retroagirão ao dia 6 de abril de 2019. Não 

seria 2018? 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO - (PSL) – A promoção será no dia 6 de 

abril do dia 19. 

 
O Sr. Luciano Machado - (PV) – É porque 

está dizendo que retroagirão. 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO - (PSL) – A promoção que será lá na 

frente, com essa nova lei, ela vai retroagir no tempo. 
 

O Sr. Luciano Machado - (PV) - Mesmo 

que seja no final do ano, ela retroagirá? Tem direito 

dentro do ano. 

O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO - (PSL) – Porque dentro da Polícia 

existem quatro datas de promoção. 

 

O Sr. Luciano Machado - (PV) – Está ok. 

Só para compreender melhor. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DELEGADO DANILO BAHIENSE - PSL) – 

Presidente, eu ponho em discussão aos pares da 

Comissão de Segurança. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Como vota o Coronel Alexandre Quintino? 

(Pausa)  
Com o relator. 

Deputado Euclério Sampaio? (Pausa)  

Capitão Assumção? (Pausa)  

Com o relator. 

Delegado Lorenzo Pazolini? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Marcelo Santos? (Pausa)  

Está presidindo. 

Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Emílio Mameri? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Luciano Machado? (Pausa)  

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) – 
Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DELEGADO DANILO BAHIENSE - PSL) – 

Com o relator.  

Eu acompanho. Aprovado à unanimidade, 

com a emenda.  

Devolvo à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) – Convoco a Comissão de 

Finanças. Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) – Convoco a 

Comissão de Finanças nas pessoas dos seus 

membros.  

Avoco para relatar. 

Relato pela aprovação, com a emenda. 

Como vota o Deputado Euclério? Está 

ausente. 

Como vota o Deputado José Esmeraldo? 

(Pausa)  



20 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) – 

Inclusive, eu gostaria de... E o Deputado Enivaldo 

sabe muito bem que não era ele que tinha que estar 

presidindo ali não. Não era ele que teria na Comissão 

de Finanças, é o mais idoso. E com toda a honra, o 

mais idoso sou eu, mas eu vou deixar V. Ex.ª, que é 

um sabedor do Regimento, vou deixar V. Ex.ª. V. 

Ex.ª me substitui. Então, vou votar com V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) – Senhor 

presidente, já que houve essa compreensão do 

Deputado José Esmeraldo, eu agradeço muito. Estou 

sensibilizado em estar podendo presidir esta 

Comissão por concessão dele. 

Com o relator o Deputado José Esmeraldo. 

Deputado Fabrício Gandini? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Xambinho? (Pausa)  

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - 

(REDE) - Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) – Com o relator. 

Deputado Rafael Favatto? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Marcos Garcia? (Pausa)  

Deputado Luciano Machado em substituição 

ao Deputado Euclério? (Pausa)  

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) – Com o relator. 

Aprovado por unanimidade. 

Devolvo à Mesa. 

Comunico à presidência que eu sou o vice-

presidente da Comissão de Finanças, eleito com o 

voto do Deputado José Esmeraldo no dia da sessão. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) – Informo aos senhores  e senhoras deputadas 

que a votação é nominal por se tratar de PLC.  

Os deputados que votarem SIM, aprovam o 

projeto; os que votarem NÃO rejeitam com emenda. 

(Pausa) 

 

(Procede-se ao registro dos votos) 

 

Informamos à Casa que o Deputado Freitas é 

deputado e o Luciano está boicotando, por isso não 

está entrando o seu voto. 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não votam os 

Senhores Deputados Pr. Marcos 

Mansur e Theodorico Ferraço) 

 

(Votaram SIM os Senhores 

Deputados Adilson Espindula, 

Alexandre Xambinho, Capitão 

Assumção, Carlos Von, Coronel 

Alexandre Quintino, Dary Pagung, 

Delegado Danilo Bahiense, 

Delegado Lorenzo Pazolini, Doutor 

Hércules, Dr. Emílio Mameri, Dr. 

Rafael Favatto, Enivaldo dos 

Anjos, Fabrício Gandini, Freitas, 

Hudson Leal, Iriny Lopes, José 

Esmeraldo, Luciano Machado, 

Marcelo Santos, Marcos Garcia, 

Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, 

Sergio Majeski, Torino Marques e 

Vandinho Leite) 
 

Vou proclamar o resultado: 26 votos; 25 

SIM; uma abstenção. 

Aprovado.  

À Comissão de Justiça para redação final 

porque houve emenda.  

Logo após a votação da segunda matéria 

vamos derrubar a sessão, fazer uma extraordinária 

para aprovação da redação final e, consequentemente, 

vamos fazer a fase das Comunicações. 

Item 2 - Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei 47/2019. 

Convoco a Comissão de Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FABRÍCIO GANDINI – PPS) - Convoco os 

membros da Comissão de Justiça para votação do 

Projeto de Lei 47/2019, que autoriza o Poder 

Executivo do Estado do Espírito Santo a celebrar 

acordo para encerramento da controversa envolvendo 

os campos de petróleo e gás que integram o Bloco B-

60, Parque das Baleias.  

 Só para explicar às pessoas que estão nos 

acompanhando, é importante saber o que a gente está 

votando. O Governo do Estado faz essa proposta 

depois de uma longa discussão, e com essa discussão 

de unificação dos blocos, a gente vai ter uma 

ampliação da arrecadação no Estado da ordem de um 

bilhão, quinhentos e cinquenta e nove milhões. É a 

expectativa do Governo do Estado com essa junção 

dos blocos, porque separadamente eles não dariam o 

mesmo rendimento. 

Então, coloco a matéria em discussão. 

Vou relatar a matéria pela 

constitucionalidade e colher os votos dos deputados.  

Deputado Vandinho?(Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Freitas? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Quintino? (Pausa) 

Com o relator.  

Deputado Marcelo Santos?  
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O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 

Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Deputada Janete? 

(Pausa) 

Deputado Favatto? (Pausa) 

Com o relator. 

Aprovado por unanimidade dos membros.  

Passo à Mesa para a continuidade do projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Convoco a Comissão de Ciência e 

Tecnologia, Deputado Alexandre Xambinho.   

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ALEXANDRE XAMBINHO – REDE) – Há 

quorum na Comissão de Ciência e Tecnologia, Minas 
e Energia.  

Convoco os deputados.  

Designo o Deputado Carlos Von para relatar 
a matéria. (Pausa)  

 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Voto 

pela aprovação da matéria e espero que esses 
recursos sejam melhores distribuídos pelos 

municípios.  

Relato pela aprovação. 
Devolvo ao presidente. (Pausa) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ALEXANDRE XAMBINHO – REDE) – Apenas 
queria fazer um registro da importância deste projeto 

para o nosso estado que um acordo proposto 
proporcionará um aumento expressivo na arrecadação 

do estado com o pagamento da participação especial 

nos próximos anos.  
O Estado também receberá o título de 

arrecadação de um bilhão, quinhentos e cinquenta e 
nove mil e quatrocentos reais, referente à diferença 

com pagamento da participação especial desde o 

quarto trimestre de 2016; uma arrecadação 
importante para o nosso estado porque poderemos 

levar investimentos para as cidades capixabas.  
Voto com o relator. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como 

vota o Deputado Vandinho Leite? (Pausa) 

Com o relator. 
Como vota o Deputado Fabrício Gandini? 

(Pausa) 

Como vota a Deputada Janete de Sá? (Pausa) 

Ausente do plenário.  

Voto com o relator.  
Matéria aprovada.  

Devolvo à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Convoco a Comissão de Finanças, 

Deputado Euclério Sampaio. Na ausência do 

Deputado Euclério Sampaio, convoco o vice-

presidente da Comissão de Finanças, Deputado 

Enivaldo dos Anjos.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Vou pedir ao Deputado José Esmeraldo que assuma a 

presidência da comissão, em face da sua idade.  

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – 

Ex.ª, faço questão já que V. Ex.ª é o vice, pode dar 

continuidade. Já abri o espaço para você.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 
– PRB) – Deputado José Esmeraldo, V. Ex.ª está 
designado para relatar a matéria, V. Ex.ª que está 
com óculos zero-quilômetro enxergando tudo e mais 
um pouco. Gostei de ver esses óculos, bota de novo.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JOSÉ ESMERALDO – MDB) – Projeto de Lei n.º 
47/2019, oriundo da Mensagem Governamental n.º 
16/2019, que autoriza o Poder Executivo a celebrar 
acordo para encerramento da controvérsia 
envolvendo os campos de petróleo, importante para o 
estado do Espírito Santo, e gás que integram o Bloco 
B-60.  

Convoco a Comissão de Finanças. (Pausa) 
Há quorum.  
Relato pela aprovação.  
Como vota o brilhante Deputado Enivaldo 

dos Anjos? (Pausa)  
Deputado Euclério? (Pausa) 
Cadê Euclério? Euclério quer ser o presidente 

da Comissão de Finanças, mas não fica aqui. 
É bom que ele ouça lá e desça. Estou 

querendo discutir com ele aqui embaixo. 
Deputado Fabrício Gandini, gente boa? 

(Pausa) 
Deputado Xambinho? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – 

(REDE) – Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JOSÉ ESMERALDO – MDB) – Deputado 
Favatto? (Pausa) 

Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Também em substituição ao Deputado 

Luciano, lá de Guaçuí, da terra de Fátima Couzi, 
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 

Aprovado.  
Devolvo a V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Em discussão. 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração dos autógrafos. 

Vou encerrar esta presente sessão. Antes, 

porém, convoco os senhores e senhoras deputadas 
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para a próxima, 10h10min, para que possamos 

aprovar a redação final da PLC 06/2019. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor presidente, tenho a impressão de que V. Ex.ª 

teria dito que estava mantido a... 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Logo após a redação final da segunda 

extraordinária do dia, sob determinação da forte 

liderança do Governo. 

Está encerrada a sessão. 

 

(Comunicamos que a próxima 

sessão será extraordinária, hoje, às 

10h10min.) 

 

Encerra-se a sessão às dez horas e um 

minuto. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Euclério Sampaio e Janete de Sá. 

 

*As inserções em negrito trata-se de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 

ocorrências desta sessão. 
 

 

 

SEGUNDA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 

DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico,  para ensejar o início da sessão, 

comparecem os Senhores Deputados  

Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, 

Capitão Assumção, Carlos Von, Coronel 

Alexandre Quintino, Dary Pagung, 

Delegado Danilo Bahiense, Delegado 

Lorenzo Pazolini, Doutor Hércules, Dr. 

Emílio Mameri, Dr. Rafael Favatto, 

Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, Fabrício  

Gandini, Freitas, Iriny Lopes, José 

Esmeraldo, Marcelo Santos, Marcos 

Garcia, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, 

Sergio Majeski, Torino Marques e 

Vandinho Leite) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) –  Invocando a proteção de Deus, declaro 

aberta a sessão. 

 

(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Luciano Machado e 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado Dr. 

Emílio Mameri) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Há quorum para a abertura da sessão, de 

acordo com o painel eletrônico. 

Convido o Deputado Luciano Machado a 

proceder à leitura de um versículo da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Luciano 

Machado lê Coríntios, 16:13)  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Deputado Emilio Mameri, a proceder à 

leitura da ata da sessão anterior. (Pausa)  

 

(O senhor 2.º secretário procede à 

leitura da ata da primeira sessão 

extraordinária, realizada em 13 de 

fevereiro de 2019) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

PRB) – Ata aprovada como lida.  

Peço ao Deputado Luciano Machado que 

proceda à leitura do Expediente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: Expediente da 2.ª 

sessão extraordinária, do dia 13/02/2019. 

 

01. Parecer n.
o 

01/2019, da Comissão 

de Justiça, pela aprovação, da redação final do 

Projeto de Lei Complementar n.º 06/2019, oriundo 

da Mensagem Governamental n.º 17/2019, que 

dispõe sobre a alteração dos prazos para 

publicação dos quadros de acesso e das datas de 

promoção previstos nas Leis Complementares nº. 

848, de 10 de março de 2017 e 864, de 02 de agosto 

de 2017, exclusivamente para o ano de 2019. 

Solicitada a dispensa de publicação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Deputado Enivaldo dos Anjos? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Senhor presidente, pela ordem! Queria pedir dispensa 

de publicação e inclusão na Ordem do Dia. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Os Deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

Inclua-se na ordem do Dia. 

Deputado Lorenzo. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO 

PAZOLINI – (PRP) – Senhor presidente, para 

justificar o voto. Eu gostaria de justificar o voto em 

relação ao Projeto de Lei n.º 047/2019. Eu entrei em 

contato ontem com a Procuradoria-Geral do Estado, 

através do doutor Rodrigo de Paula, para a gente 

tentar compreender um pouquinho dessa celeuma 

aqui.  
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Essa questão, senhor presidente e demais 

deputados e deputadas, vinha desde 2013. Uma 

disputa, uma pendência judicial entre o estado do 

Espírito Santo, a ANP e a Petrobras. Então, nós 

temos aqui, somente em atraso, um bilhão, 

quinhentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos 

reais.  Esta matéria, há uma medida cautelar no 

Superior Tribunal de Justiça, no STJ, que decidiu que 

a questão deveria ser discutida e deliberada em uma 

corte arbitral internacional, como está hoje. 

Então, a partir da nossa aprovação, que se 

deu agora nesta sessão extraordinária da manhã, nós 

temos certeza de que, em breve, teremos nos cofres 

públicos mais um bilhão, quinhentos e cinquenta e 

nove mil e quatrocentos reais, e com uma perspectiva 

de investimento da Petrobras na ordem de quatro 

bilhões.  

Este projeto é de extrema relevância, eu 

parabenizo o Governo do Estado por ter enviado a 

esta Casa, porque certamente fará a diferença para os 

municípios. Nós temos o Fundo de Participação. 

Essas são verbas públicas que chegarão até o cidadão 

capixaba. 

Então, fica aqui o nosso registro, a nossa 

justificativa de voto para que se encerre essa 

demanda na corte internacional e que o Governo do 

Estado possa receber a quantia atrasada e, além disso, 

a Petrobras, efetivamente, investir esses quatro 

bilhões para que possamos gerar emprego, renda e 

dignidade para a população capixaba.  

Agradeço, senhor presidente. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Luciano Machado e 

Hudson Leal) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) – Votação da redação final, PLC n.º 06/2019. 

Em votação. 

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

À Secretaria para extração dos autógrafos. 

Conforme acordo estabelecido, nós vamos 

agora à fase das Comunicações. 

Com a palavra o Doutor Emílio Mameri. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) – 
Bom dia a todos. Quero saudar o nosso Presidente 

Erick Musso e todos os deputados presentes. Saudar 

também a TV Assembleia e todos que estão nos 

assistindo. 

Neste momento de comunicação, eu quero 

enfatizar a abertura dos trabalhos das comissões. 

Estou presente em quatro comissões, sou vice-

presidente da Comissão de Saúde, junto com o nosso 

Presidente Doutor Hércules, e estou muito feliz 

porque eu percebi que, com a abertura das comissões, 

nós vamos conseguir desenvolver trabalhos no intuito 

de melhorar, de aprimorar as condições de vida da 

população, tanto na saúde, na educação, na 

agricultura e, sobretudo, na segurança, hoje, um 

grande problema que aflige todos nós capixabas e 

brasileiros. 

Queria também aproveitar a oportunidade 

para registrar a presença do prefeito municipal de Rio 

Novo do Sul, o Thiago Fiorio, junto à Comissão de 

Infraestrutura, presidida pelo Deputado Marcelo 

Santos. O município de Rio Novo do Sul é um 

pequeno município que precisa se desenvolver, e o 

prefeito Thiago Fiorio, com a minha participação, 

está buscando investimentos para o município. 

Conseguimos trazer a Laticínios Porto Alegre, da 

Fazenda Ponte Nova, e também tentar viabilizar a sua 

implantação no município de Rio Novo do Sul, para 

que possa melhorar a renda e gerar empregos para 

aquela população que tanto necessita.  

Entretanto, existem os entraves que devem 

ser resolvidos e são importantes. A parte do meio 

ambiente, que nós nunca podemos nos esquecer, é 

fundamental para que a vida tenha qualidade nesse 

nosso planeta, em nosso estado, como também a 

parte da segurança, onde precisamos ter acessos 

significativos para que a população não se exponha a 

riscos de acidentes. O fluxo de veículo é muito 

grande, e é exatamente sobre esse assunto que nós 

discutimos com a Comissão de Infraestrutura, 

trazendo o pessoal da ECO101, que administra a 

nossa BR-101, aqui no trecho do Espírito Santo, 

junto com o nosso Presidente Marcelo Santos e toda 

equipe, para que pudéssemos discutir e encontrar 

soluções para esses problemas, para que, realmente, a 

Laticínios Porto Alegre possa se implantar aqui em 

nosso estado. 

A Laticínios Porto Alegre, da Fazenda Porto 

Alegre,  na verdade nasceu em Ponte Nova e se 

expandiu. Existem já três ou quatro unidades no 

estado de Minas Gerais, unidades no Rio de Janeiro, 

unidades em São Paulo e, agora, com muito orgulho, 

uma unidade no Espírito Santo, justamente no meu 

município, onde nasci, onde tenho amigos, e que 

necessita de uma empresa desse porte para que possa 

impulsionar o seu desenvolvimento. 

Então, vamos continuar trabalhando pelo 

estado, pela região metropolitana, pela região sul, de 

onde sou, representando a população que confiou a 

mim o seu voto e também os que votaram em outros 

candidatos, que também se sintam representados.  

Estarei sempre à disposição para tentar levar 

o desenvolvimento, nas diferentes áreas, para os 

municípios do sul, que necessitam realmente de um 

impulso para que possam também se desenvolver. O 

sul, hoje, se sente um pouco abandonado, em termos 

de representação e de apoio político. 

Existem outras regiões do estado que têm 

incentivos. O sul não tem incentivo nenhum. E somos 

lá pequenos proprietários... Digo somos, porque 

também tenho um sítio pequeno, convivo com a 

população do meio rural e sei das dificuldades que 

essa população passa. 
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Então, uma empresa desse porte, além de 

melhorar a relação entre cooperativas e com isso 

trazer uma expectativa melhor para o pequeno 

produtor, trará impulso à região, empregos e 

desenvolvimento.  

Muito obrigado. São essas considerações que 

queria fazer nesse momento. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Muito bem, Deputado Dr. 

Emílio Mameri. 

Agora, com a palavra, o Deputado Dr. Rafael 

Favatto. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRI) – Senhor Presidente em exercício, 

Deputado Luciano, e demais deputados, nossos pares, 

hoje gostaria de falar um pouquinho sobre a situação 

preocupante que temos, na realidade, numa creche, 

na UMEF, a Escola Professora Emília do Espírito 

Santo Carneiro, que se situa no bairro Vale 

Encantado, em Vila Velha. De acordo com o Corpo 

de Bombeiros, o local não tem alvará da corporação 

contra incêndio e pânico.  

 

Alunos da Escola Municipal de 

Ensino... 

 

Eu estou replicando aqui a matéria que está 

na Gazeta online. 

Alunos da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Professora 

Emília do Espírito Santo Carneiro, 

no bairro Vale Encantado, em Vila 

Velha, estudam em um local que não 

possui alvará de licença do Corpo de 

Bombeiros. A informação foi 

confirmada pela própria corporação 

após uma vistoria realizada nesta 

terça-feira (12). 

 

Ontem; a vistoria foi feita no dia de ontem. 

 

A prefeitura foi notificada e 

tem um prazo de 30 dias para 

regularização. 

Segundo o tenente-coronel 

Carlos Wagner, a escola não possuía 

a documentação necessária que 

comprovasse a segurança em 

situações de incêndio e pânico. 

“Encontramos em 

funcionamento uma escola do poder 

público municipal de Vila Velha sem 

a documentação necessária para que 

tivesse sendo utilizada para 

finalidade ao qual estava, no caso 

aula com as crianças, sendo cerca de 

150 crianças por turno.  

 

Então, cento e cinquenta crianças de manhã 

e cento e cinquenta crianças no período da tarde. 

 

Isso faz com que haja um risco 

para aquelas crianças, uma vez que 

não sabemos ao certo se aquela 

edificação atende todas as normas 

contra incêndio e pânico”, disse. 

 

Questionado sobre o risco aos 

alunos, Carlos Wagner afirmou que 

não se sabe se a escola possui a 

estrutura adequada para o socorro.  

“Não podemos afirmar que 

estão correndo risco. Nós podemos 

afirmar que, caso ocorra algum 

princípio de incêndio, algum tumulto 

na área da escola, caso seja 

necessário a retirada rápida 

daquelas crianças, nós não sabemos 

se aquele local tem rota de fuga 

adequada e se tem os equipamentos 

necessários ao combate imediato 

daquele incêndio, caso ocorra” 

Ainda segundo o tenente-

coronel, caso a prefeitura não 

solicite a vistoria para adequação 

dentro do prazo, a escola pode ser 

interditada. 

Tem que ser feito em até 30 

dias. Após o prazo, se não for 

cumprido, nós temos algumas opções 

como, por exemplo, encaminhar 

cópia da notificação ao Ministério 

Público do Espírito Santo, fazer a 

interdição da escola e até mesmo um 

auto de infração para a prefeitura 

municipal”, completou. 

Além do prédio estrutural, a 

escola conta com módulos metálicos 

onde 300 alunos do primeiro e 

segundo anos têm aula diariamente, 

sendo 150 no período matutino e 150 

no período vespertino.  

 

Agora que vem o mais importante: 

 

As crianças ficam divididas em 

seis salas de aula, com um aparelho 

de ar-condicionado em cada. 

Segundo funcionários da unidade, as 

estruturas foram instaladas de forma 

provisória há oito anos. 

 

Então, há oito anos as salas de aula são 

improvisadas nessa escola. 

 

Pais de novos alunos 

demonstraram preocupação com os 

módulos metálicos após os últimos 
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acontecimentos de incêndio em 

estruturas semelhantes, 

principalmente o incêndio que 

vitimou 10 jogadores das categorias 

de base do Flamengo, no Rio de 

Janeiro. 

O autônomo Rodrigo dos 

Santos tem um filho de seis anos que 

começou a estudar na escola este 

ano. Ao constatar os módulos 

metálicos, ele procurou a diretora da 

escola para saber se a unidade havia 

passado por vistorias que 

comprovassem a segurança das 

estruturas. A falta de resposta 

causou indignação. 

“Perguntei para ela se tinha 

alvarás, licenças, vistorias do Corpo 

de Bombeiros e ela disse que, se 

tivesse, estariam em poder da 

prefeitura. Ela falou que os módulos 

têm oito anos, e eu falei que no Rio 

também tinham oito anos. Ela disse 

que trocam o gás, fazem a limpeza 

do filtro do ar-condicionado. Eu falei 

que isso não é parte elétrica, que a 

parte elétrica é interna, e se 

acontecer pega fogo em tudo, não dá 

tempo, pois são crianças menores”, 

destacou. 

 

Então, isso muito nos preocupa. 

 

Por nota, a prefeitura de Vila 

Velha, por meio da Secretaria 

Municipal de Educação, disse que 

enviou uma equipe de engenheiros 

elétricos à Unidade, na tarde desta 

terça-feira (12), com o objetivo de 

realizar uma vistoria mais detalhada 

e avaliar todas as adaptações da 

escola de forma preventiva. A 

Secretaria ainda informou que 

vistorias periódicas são realizadas 

em todas as unidades do município, 

de forma constante, para garantir e 

manter as instalações em segurança 

para uso. 

 

Eu acho que há oito anos nós temos ali 

instalações realizadas de maneira provisória. 

Essa nem era a minha fala de hoje. E é 

importante frisar que o que está acontecendo aqui é o 

que acontece no nosso País: instalações provisórias, 

puxadinhos realizados em repartições públicas que 

colocam em risco os nossos funcionários e colocam 

em risco o cidadão. E aqui crianças de seis anos, 

cinco anos, sete anos, oito anos, menores indefesos, 

que não conseguem ainda ter o discernimento de 

saber qual a rota de fuga, para onde devo ir, qual a 

situação que devo tomar em um risco de incêndio. E 

as autoridades, nós precisamos cobrar. É este o nosso 

papel: cobrar para que esse tipo de acontecimento de 

incêndio não ocorra mais no nosso país e 

principalmente aqui, no estado do Espírito Santo. 

O meu discurso que estava preparado para 

hoje é em decorrência das barragens do estado do 

Espírito Santo. Hoje saiu uma notícia veiculada no 

jornal A Tribuna, Deputado Torino, que, após vistoria 

das barragens, foi constatado que elas estavam aptas, 

com alguns reparos, digamos assim, algum reparo 

que tem que ser feito pontual em alguma barragem. 

E a notícia de baixo ali é dizendo o seguinte: 

que o Governo vai frear, quer dizer, vai paralisar a 

construção de novas barragens. Não é o momento de 

frear a construção de novas barragens. Muito pelo 

contrário. O estado do Espírito Santo precisa dar 

celeridade a novas barragens, porém elas têm que ser 

construídas com segurança, com a capacidade para a 

qual a população necessita dessas barragens, porque 

não adianta frear a construção de barragens, porque 

hoje, no momento, não está posta a crise hídrica. Não 

temos crise hídrica no momento, no Espírito Santo, 

devido às chuvas, em alguns pontos. Mas no Norte do 

Estado, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, 

Ecoporanga, outras regiões precisam ter as barragens, 

porque lá está tendo a crise hídrica. 

Então, não é dizer: Eu vou investigar essas 

barragens aqui, e agora não vai ter problema, 

porque não vai ter mais barragem. Não é assim que 

se faz. O que dever ser feito, neste momento, é 

analisar e fazer bons projetos para que essas 

barragens sejam construídas de maneira adequada e 

no tempo certo, para que a população não sofra mais 

com o desabastecimento de água no nosso estado do 

Espírito Santo. 

Só neste momento que me resta, Deputado 

Luciano, não ocorrendo, o que acontece? A pessoa 

chega ao jornal e fala que o problema está resolvido, 

Deputado Marcelo Santos, e que nós não vamos ter 

mais problema de barragem porque nós não vamos 

mais construir barragem no estado do Espírito Santo. 

E as vidas? E a população que depende da água? Não 

é assim que se faz. Nós precisamos das barragens, 

mas precisamos delas com segurança, adequadas ao 

nosso meio em que vivemos. 

Muito obrigado. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Pastor Marcos Mansur) 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Ok, Deputado Dr. Rafael 

Favatto. 

Agora com a palavra o deputado, nosso líder 

do Governo, doutor Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 

Declinou da fala e agora Deputado Erick 

Musso. (Pausa) 

Declinou também.  
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Deputado Euclério Sampaio não está 

presente. 

Deputado Fabrício Gandini. (Pausa) 

Não declinou. 

 

O SR. FABRÍCIO GANDINI – (PPS) – 
Bom dia, deputados, bom dia, Presidente Luciano. 

Agradecer a permissão dos deputados Sergio Majeski 

e Marcelo Santos a minha fala hoje, aqui. 

Hoje, Deputado Marcelo Santos, para 

felicidade da população que utiliza a cidade de 

Vitória tanto como meio de moradia como de 

passagem, estivemos visitando com o governador e 

diversas outras lideranças, o prefeito também da 

capital, a obra da Leitão da Silva, que se arrasta. 

O Governador Renato Casagrande, em 

2014... Pasmem! Vou falar, aqui, uma fala do 

Vereador Zezito Maio, que aprendi lá na Câmara de 

Vitória, Marcelo Santos, deputado: Pasmem V. Ex.
as

! 

A obra começou em 2014, iniciada pelo Governo do 

Renato Casagrande, com previsão de entrega em 

2015. E nós estamos em 2019. Uma via arterial 

principal de uma cidade, de uma capital, com um 

atraso de, praticamente, cinco anos.  

Hoje tivemos a boa notícia de que foram 

ampliadas as frentes de trabalho daquela obra. São 

três frentes de trabalho. E o compromisso do 

Governo do Estado é de fazer a entrega dessa obra 

este ano. A gente... O Deputado Marcos Garcia 

estava lá. E eles estão sendo prudentes em falar: Este 

ano! Mas a nossa expectativa é a de que seja até 

agosto, porque a obra está em ritmo acelerado. A 

partir desta semana... Eu fiz um compromisso, com 

as pessoas que me acompanham, de visitar, 

semanalmente, a obra, Deputado José Esmeraldo. 

Gostaria... V. Ex.ª, que é engenheiro, que é uma 

pessoa que compreende esse tipo de obra: se o 

deputado me der o prazer de sua companhia em 

alguma dessas visitas, até para que me esclareça 

algumas dúvidas que tenho na parte de Engenharia, 

se o deputado puder, em algum momento. O seu filho 

está acompanhando bem, fazendo uma parceria 

importante da prefeitura, que já dirimiu diversas 

dúvidas que poderiam atrasar a obra.  

Pela primeira vez, depois de vários anos – 

quatro anos de Governo – o DER trava um diálogo, 

agora, claro, com a prefeitura, e encontra alternativas 

para dar velocidade à obra. E o secretário, vice-

prefeito da cidade de Vitória, Sérgio Sá, foi 

fundamental para que a gente pudesse avançar nesse 

período de obras.  

Então venho, nesta manhã, dizer que estou 

muito feliz com essa velocidade que está sendo dada 

à obra. Mas, ao mesmo tempo, fiz um compromisso 

de visitar essa obra semanalmente, e nós vamos 

acompanhar a evolução. Para que a gente não tenha o 

desgaste, Deputado Doutor Hércules de, mais uma 

vez – mais uma vez! – ter que dar uma notícia ruim 

para as pessoas, que é o atraso de uma obra que 

complica não só o trânsito da cidade de Vitória. A 

gente tem, aí, acesso à Terceira Ponte. A gente tem... 

Dentro da capital, dentro da Grande Vitória, nós 

temos corredores importantes. E o corredor Leitão da 

Silva é importantíssimo, inclusive para a gente 

implantar o sistema de transporte coletivo, que foi 

chamado de BRT pelo Governo do Renato 

Casagrande, no primeiro. Depois foi discutido, 

durante quatro anos, o tal do BRS, que não saiu do 

papel. Mas nada disso é possível se discutir, dentro 

da capital, dentro do plano de mobilidade que nós 

temos na região metropolitana, se a Leitão da Silva 

não estiver concluída.  

Então, queria parabenizar o Governador pela 

importância que está dando à conclusão desta obra, e 

dizer que a gente vai acompanhar.  

Obrigado, todos.  

 

O Sr. Marcelo Santos – (PDT) – Só um 

aparte, Deputado Gandini.  

 

O SR. FABRÍCIO GANDINI – (PPS) – 

Deputado Marcelo Santos.  

 

O Sr. Marcelo Santos – (PDT) – Dizer que 

a manifestação de V. Ex.ª foi muito importante.  

Está no tempo dele ainda, Deputado Luciano.  

E, na Comissão de Infraestrutura, na qual V. 

Ex.ª, inclusive, figura como membro, nós temos um 

papel importante. Porque o papel da Assembleia é 

fiscalizar as obras, a aplicação do recurso público. E, 

diferente das Comissões de Infraestrutura brasileiras, 

a nossa é a única no País que tem um convênio 

celebrado com o Conselho Regional de Engenharia, o 

que já surtiu muito resultado. Por exemplo: essa 

celeuma toda da Segunda Ponte, que todo mundo 

dizia que não era problema... Todo mundo, que eu 

falo, dos órgãos competentes, a efetuarem as devidas 

reformas: Dnit e DER. Ah, é um pequeno 

probleminha, que a gente vai solucionar... Que não 

solucionaram. E, aí, veio a barragem de Brumadinho, 

rompeu; veio a barragem de Mariana, e rompeu; veio 

o viaduto, lá em São Paulo, e caiu. E em Brasília, da 

mesma forma. Em São Paulo foram dois. Portanto, há 

que se fazer a manutenção preventiva nessas obras.  

E nós teremos um papel importante. Porque, 

quando você não faz manutenção preventiva, você 

gasta cinco vezes mais na obra depois, que é o que 

vai acontecer agora. Na manutenção, na parte que 

compete ao Estado, há previsão de investimentos de 

oito milhões de reais. O que poderia ter sido feito, 

talvez, com duzentos mil reais, lá atrás. 

E, a outra coisa que temos que cobrar do 

Estado, para que isso seja uma previsão para todos os 

Governos a partir desse, que quando for licitada uma 

obra tenha a previsão de manutenção preventiva 

prevista no edital. É muito importante. E V. Ex.ª, que 

representa também muito bem Vitória, tem esse papel 

importante porque figura na Comissão de 

Infraestrutura e tem toda a aquiescência deste 

presidente para poder debater esses temas. 
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O SR. FABRÍCIO GANDINI – (PPS) – 

Obrigado. Realmente não tinha atentado para essa 

questão, mas queria já manifestar que gostaria de 

marcar uma visita com a Comissão de Infraestrutura, 

Deputado Marcelo, à obra da Leitão da Silva, até 

porque dentro da Comissão a gente tem uma estrutura 

melhor e a gente pode fiscalizar melhor essa obra. 

V. Ex.ª falou com bastante propriedade. A 

Segunda Ponte a gente precisa de fato ter uma 

definição. Não sei se vocês já perceberam, você sobe 

a Segunda Ponte, o primeiro trechinho tem luz 

branca, o segundo trechinho uma luz amarelada, uma 

parte tem luz queimada.  

A ponte tem muito dono. Precisamos, 

Deputado Marcelo – talvez a Comissão de 

Infraestrutura –, indicar ao Governo do Estado que 

assuma a Segunda Ponte. Sei que é um custo maior, 

mas do jeito que está é absurdo. A gente vê uma 

ponte retalhada de donos e é isso que faz... Dizem 

que cachorro que tem mais de um dono morre de 

fome. Por quê? Porque ninguém cuida direito. Então, 

acho que a discussão talvez mais importante seja 

quem vai cuidar, porque a parte que o Governo do 

Estado ficou de fazer lá trás, ele fez um pedacinho. A 

parte do Dnit eles não cuidam, infelizmente. 

Então, fica essa sugestão de a gente talvez 

encampar essa discussão de estadualizar essa ponte 

que é tão importante para o Governo do Estado e para 

os nossos municípios. 

 

O Sr. Marcelo Santos – (PDT) – Permita-

me outro aparte. Além de tudo, o Dnit agora vai 

efetivamente contratar uma empresa, está acabando 

de fazer essa avaliação de valores, precificar para 

poder lançar o edital. Então, não sai nada agora, mas 

dentro deste primeiro semestre tanto o DER quanto 

do Dnit irão fazer o lançamento do edital para 

contratação da empresa. Mas isso só aconteceu 

porque o laudo do Crea circulou.  

É claro que algumas pessoas, 

equivocadamente colocaram: Não passe pela 

Segunda Ponte porque ela vai cair. Ela não vai cair 

agora, mas se deixasse como estava, naturalmente 

poderia cair.  

Então, a partir da provocação nossa – porque 

aquele laudo foi feito a pedido da Comissão de 

Infraestrutura –, foram detectados aqueles problemas. 

Chamamos a atenção dos órgãos competentes. É 

verdade, porque começa na Segunda Ponte, na 

Rodoviária de Vitória, o quilômetro zero, o P-0 da 

BR-262, e desce na Estação Pedro Nolasco. Daí em 

diante, antes de descer, é do Estado, ou seja, é 

bipartida a gestão da Segunda Ponte. 

A estadualização é importante, mas depois 

que os órgãos fizerem essas reformas. E a 

iluminação, o Estado pode celebrar convênio tanto 

com Vitória como com Vila Velha... 

 

O SR. FABRÍCIO GANDINI – (PPS) – 

Hoje já é. Cada município faz um pedacinho. 

O Sr. Marcelo Santos – (PDT) – Mas ele 

repassar o recurso, porque o Estado não tem a 

competência de iluminar, porque a tarifa de 

iluminação pública é dos municípios e podemos 

provocar isso a partir da fala de V. Ex.ª. 

 

O SR. FABRÍCIO GANDINI – (PPS) – 

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Deputado Freitas. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente, nobres colegas, Deputado José da Rocha 

Esmeraldo... Eu dei veemência que ao termo Rocha, 

porque é da Rocha. 

Quero parabenizar o Deputado Fabrício 

Gandini pelo pronunciamento. Quero, senhor 

presidente, fazer uma observação mais ou menos 

nessa direção que o Fabrício Gandini fez.  

Ontem estive aqui desta tribuna, fiz uma 

indicação, justifiquei a indicação, agradeci aos 

colegas por terem votado aprovando a indicação que 

fiz, da Operação Colheita. Mas a Operação Colheita 

apresentei o ano passado, Deputada Iriny. Eu queria 

ter visto colocado em prática a Operação Colheita o 

ano passado, porque a gente viveu o ano passado um 

ano talvez da mais grave violência no estado do 

Espírito Santo, 2017, 2018, e a gente percebeu que 

não tinha muita atenção nas emendas apresentadas.  

A gente percebia que não tinha muita 

atenção nas obras iniciadas no Governo passado, no 

Governo Renato Casagrande. Obras importantes, 

como citou aqui o Deputado Fabrício Gandini, obras 

importantes pelas quais o Deputado José Esmeraldo 

reivindica aqui, o Deputado Enivaldo dos Anjos 

reivindica, como, por exemplo, as pontes que ligam 

Nova Venécia a Águia Branca, de uma importante 

estrada do estado, que ficaram prontas no mandato 

passado, no mandato do Governo Renato 

Casagrande, e que passaram quatro anos e oito pontes 

dependendo de serem reajustadas as cabeceiras das 

pontes. 

Acho que todos os parlamentares conhecem a 

estrada de Nova Venécia para Águia Branca, 

passando por Guararema, Cedrolândia, Cristalino. 

Uma importante via, que tem um tráfego forte, um 

tráfego pesado de mármore e granito, mas muito 

utilizada pelo interior do Noroeste. Uma estrada que 

já foi há algum tempo pavimentada e ficaram onze 

pontes por fazer. O Governo Renato Casagrande fez 

as onze pontes no Governo dele e ainda teve tempo 

de fazer a cabeceira de três pontes, e ficaram oito 

pontes para fazer as cabeceiras, e que as cabeceiras 

dessas pontes, em quatro anos, simplesmente acertar 

as cabeceiras das pontes com terraplanagem e 

pavimentar. Passaram-se quatro anos e essas oito 

pontes ficaram da mesma forma que foram deixadas 

pelo Governo Renato Casagrande. 
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Então, na mesma esteira, no mesmo sentido 

do Deputado Fabrício Gandini, quero parabenizar o 

Governo Renato Casagrande, que entrou há um mês e 

dez dias e já visitou a obra, já pediu intensificação da 

empresa contratada para fazer a obra. Este ano ainda 

quer a conclusão da pavimentação das oito pontes lá 

para atender aquela região, distrito de Cristalino, 

Guararema, Cedrolândia. Mas, da mesma forma, 

retoma as obras da ES-130, que liga Nova Venécia, 

Boa Esperança, Pinheiros. Da mesma forma está 

negociando, o DER, com as duas empresas que 

ganharam em segundo e em terceiro lugares a 

licitação da ES-315 porque a primeira, a Araribóia, 

distratou. E uma vez tendo distratado, é importante 

saber se a segunda ou a terceira resolvem pegar essa 

obra para evitar uma licitação. Uma licitação 

demoraria muito mais para a comunidade receber 

esses investimentos e essa obra. E o Governo, através 

do DER, está fazendo esse diálogo com a segunda 

empresa, que acredito que é a RDJ, com a terceira, 

que é a Contek, para saber se uma das duas pega o 

contrato da ES-315, na ligação de Boa Esperança a 

São Mateus, passando pela comunidade do Dilô 

Barbosa.  

Seria muito importante que chegassem a um 

acordo e que uma das duas aceitasse, que são as 

vencedoras, que estão em segundo e terceiro lugares, 

que uma das duas aceitasse continuar os trabalhos e 

entregar no menor tempo possível essa obra para os 

seus verdadeiros donos, os contribuintes, as pessoas 

que pagam os impostos e que precisavam ver esses 

recursos sendo aplicados em favor da sociedade, e 

que ficaram quatro anos paralisados. E lá, o que é 

pior, recurso do BNDES, não é recurso do Tesouro. 

Portanto, não tinha nenhuma necessidade, não tinha 

justificativa para que essa obra ficasse paralisada.  

Mas, a gente percebe um descaso na 

distribuição dos recursos oriundos da aplicação por 

parte do Governo do Estado, no Governo passado, 

talvez uma política de beneficiamento: para uns a 

gente distribui muito mais e para outros nada, só sal 

grosso. Até nos convênios, que em três meses neste 

estado celebraram dez vezes mais convênios do que 

em três anos e meio, mas também aqueles convênios 

foram de forma não republicanas, foram de forma de 

beneficiar alguns pequenos companheiros em 

detrimento de outros tantos. 

Então, fica aqui a reivindicação e até o 

endosso do Governador Renato Casagrande, que 

muito rapidamente, o que tem possibilidade de dar 

celeridade, por exemplo, essas obras com recurso do 

BNDES, que tem possibilidade de dar celeridade, 

está colocando o pé no acelerador e fazendo com que 

este estado não pare, que gere emprego e que gere 

renda. 

Eu quero aproveitar a oportunidade, que me 

falta quatro minutos, e conceder um aparte para que o 

meu companheiro, o Deputado Marcos Mansur, 

possa discorrer do tema que lhe melhor convier. 

 

O Sr. Pr. Marcos Mansur - (PSDB) – 

Muito obrigado, Deputado Freitas, pela sua gentileza 

e amabilidade. 

Eu quero parabenizar V. Ex.ª pela 

preocupação com as demandas da sua região e com 

aquilo que acontece com o dinheiro público no estado 

do Espírito Santo, que é a nossa função aqui nesta 

Casa. 

Eu quero trazer também, Deputado Freitas, 

uma palavra de muita preocupação, que talvez nós 

nunca tenhamos falado sobre isso aqui nesta Casa. E 

eu quero começar a provocar esse debate aqui, que é 

também uma preocupação nossa em relação ao 

esporte, principalmente ao futebol capixaba. Nós 

estamos aí sendo demandados, há nos bastidores, há 

um desejo na nossa federação estadual, há um desejo 

em todos os segmentos organizados da nossa 

sociedade de que o estado do Espírito Santo tivesse 

representantes na segunda, na primeira divisão. Isso 

muito nos engrandeceria e valorizaria o nosso estado, 

haja vista que a Bahia tem aqui perto, Sergipe tem, 

Santa Catarina tem. São estados do tamanho do 

Espírito Santo, mas por que a gente não chega lá? 

E, nessa semana, aconteceu um episódio 

muito, extremamente desagradável no jogo Estrela do 

Norte - em Cachoeiro de Itapemirim - e Real 

Noroeste. As duas equipes que estavam liderando a 

competição. E, de forma muito estranha, a arbitragem 

complicou extremamente aquele jogo. 

E eu quero aqui dizer: o Real Noroeste é um 

time muito bom, fez um a zero no início do primeiro 

tempo, mas depois o time começou a fazer 

naturalmente - eu nunca vi aquilo; nem time 

argentino - a operação cai-cai. Durante o jogo todo, o 

tempo todo, e o árbitro, nos contra-ataques do 

Estrela, o árbitro parava não foi uma, nem duas, mas 

foram mais de dez vezes. Isso está gravado.  

E o pior: a arbitragem do senhor Edmar 

Lanea foi desastrosa, foi extremamente lamentável o 

que nós vimos ali no Sumaré.  

E a gente está aqui colocando por quê? No 

momento em que a gente faz força, até como 

parlamentar, como cidadão, incentivando as pessoas 

a irem ao estádio, ali no campo do Sumaré, nós 

tínhamos três mil pessoas. Uma festa na cidade 

tremenda, o estádio lotado. E aqui não está o 

depoimento querendo que o árbitro favoreça, a 

arbitragem favoreça o Estrela porque o estádio estava 

lotado não. Não! Ele não deu um pênalti claro. 

Deixou de dar um pênalti claro, que está gravado. Ele 

anulou um gol legítimo, que está também gravado 

pela TV Gazeta. 

Resultado: o Estrela foi extremamente 

prejudicado. E, aí, eu vou colocar uma situação aqui 

que é o agravante disso tudo: a imprensa descobriu 

imediatamente no final do jogo que essa partida – 

Estrela do Norte e Real Noroeste – estava na bolsa de 

apostas. É aí que entra o problema. Na bolsa de 
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apostas do Sportingbet, que é uma bolsa de apostas 

internacional.  

Então, eu estou aqui declarando que, 

juntamente com a diretoria do Estrela do Norte 

Futebol Clube, nós estamos dando todo o apoio, 

estaremos fazendo uma representação junto à 

Federação. Atenção, doutor Gustavo! Esse é o 

momento de a gente estar elevando o esporte, mas 

tem que ser tratado com seriedade. Nós já vimos 

muitos casos aqui de problemas, é por isso que o 

esporte nosso fica desacreditado. E os times do 

interior por muito tempo tiveram problemas de 

arbitragem quando jogavam com times da Grande 

Vitória. E, aí, a gente precisa estar denunciando isso 

aqui publicamente. Vamos ao Ministério Público, 

porque na bolsa da aposta tinha quarenta para um a 

favor do Real Noroeste. Então, nós queremos a 

apuração disso no Ministério Público.  

Pois não, presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO - PV) – Estou prorrogando, já 

prorroguei um, mais um minuto, porque o aparte seu 

ficou muito grande.  

 

O Sr. Pr. Marcos Mansur - (PSDB) – O 

meu aparte foi um desabafo.  

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) -   E iria prejudicar muito o 

Freitas.  

 

O Sr. Pr. Marcos Mansur - (PSDB) – Foi 

um desabafo e eu acho que vamos tratar desse caso 

aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) -  Muito pertinente. 

 

O Sr. Pr. Marcos Mansur - (PSDB) – 

Vamos ter que tratar desse caso aqui,  porque se tiver 

acontecendo isso, vamos pedir apuração do 

Ministério Público porque queremos um esporte sério 

no Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) - Deputado 

Marcos Mansur, parabenizo V. Ex.ª pela coragem e 

pelo gosto de ainda ir aos estágios prestigiar o futebol 

capixaba. Realmente nós precisamos fortalecer o 

futebol no Espírito Santo. 

É uma pena. O que Deputado Marcos 

Mansur está denunciando é grave, é uma partida do 

campeonato capixaba que estava na bolsa de aposta, e 

segundo o que ele presenciou, ficou suspeição na 

arbitragem dessa partida e precisa ser investigado o 

que o Deputado Marcos Mansur denuncia. 

 Concedo um aparte ao Xambinho, com a 

anuência da Mesa Diretora, Deputado Xambinho. 

 

 O Sr. Alexandre Xambinho – (REDE) - 

Muito obrigado, deputado. Aproveitar que o 

Deputado Mansur comentou sobre o esporte 

capixaba, sobre o futebol capixaba, quero convidar 

todos e a população capixaba que nos assiste através 

da TV Assembleia, para hoje às 20h30min, no 

Estádio do Robertão, o time do Serra vai estar 

representando o estado do Espírito Santo na copa do 

Brasil contra o Remo. É um jogo importante onde o 

Serra representa o nosso estado. Convido todos para 

estar lá junto com a gente no estádio acompanhando 

essa partida e que o Serra saia vitorioso, hoje, lá. 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Parabéns, 

Alexandre Xambinho. Tomara mesmo que o Serra 

represente o estado do Espírito Santo, represente bem 

e quiçá vá para a cabeceira na copa do Brasil. Um 

abraço. 

 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Muito bem.  

Agora com a palavra o Deputado Hudson 

Leal. (Pausa) 

Ausente, Deputada Iriny Lopes. 

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) - Senhor 

presidente, senhoras e senhores deputados, todos e 

todas que estão nos assistindo pela TV Assembleia, 

os queridos trabalhadores desta TV que têm 

demonstrado aqui um enorme compromisso com a 

informação e a transparência do que ocorre dentro 

deste plenário, junto ao povo capixaba, os meus 

parabéns. 

Eu quero falar sobre duas coisas: Em 

primeiro lugar, eu quero parabenizar a Bancada 

Nacional do Partido dos Trabalhadores, que nessa 

noite passada conseguiu um acordo, o que demonstra 

que quando o Parlamento quer conversar, ele pode 

superar dificuldades que aparentemente são 

insuperáveis. 

A legislação em debate que foi acordada 

trata-se da legislação que criminalização dos 

movimentos sociais, chegando ao cúmulo de 

considerar alguns movimentos desses como 

movimentos próximos ou análogos ao terrorismo.  

A livre expressão e o papel que os 

movimentos sociais têm cumprido nos processos 

democráticos de todos os países são inegáveis, 

porque os movimentos sociais já ultrapassaram o 

limite da reivindicação e, hoje, se encontram no 

patamar de fazer proposições, estudam, estão bem 

informados, às vezes mais bem informados do que os 

Governos, do que o Parlamento; sugerem, negociam, 

mediam para conseguir fazer avançar situações que 

melhoram significativamente a vida das pessoas.  

Meus parabéns à Câmara Federal que 

conseguiu num grande acordo retirar do parágrafo de 

considerar análoga à atividade terrorista ações do 

movimento social brasileiro. Isso é mais um passo na 

retomada da democracia porque nos encontramos 

efetivamente num estado de exceção desde 2016.  



30 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019 

Aqui, temos, para minha grata surpresa, feito 

um debate sobre um item fundamental para o 

desenvolvimento social brasileiro, um país imenso, 

rico, mas ainda não dono das suas riquezas e ainda 

necessitando de um projeto estratégico para fazer uso 

dessas riquezas.  

No domingo, um programa de televisão da 

Rede Record, distorceu de maneira muito negativa o 

papel do 12.º Encontro Nacional das Crianças Sem-

Terra, chamadas Sem-Terrinhas. Quero dizer que 

todas as exigências feitas pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente foram rigorosamente cumpridas pelo 

MST.  

Aquelas crianças estão estudando e faz parte 

do seu estudo prever os problemas que o país vai 

enfrentar, especialmente na área da produção 

agrícola, especialmente na produção de alimentos 

para garantir a sustentação do mercado interno com 

preços compatíveis para que a maioria da população 

brasileira possa se alimentar adequadamente.  

E o Movimento Sem-Terra tem primado por 

colocar educação pública como uma das suas pautas 

centrais, já formou mais de mil turmas em cursos 

formais, e nos seus cursos da educação no campo, 

reconhecidos pelo MEC, já formou de mais quatro 

mil profissionais que trabalham no Brasil inteiro.  

Isso é compromisso com o desenvolvimento 

do nosso país! E não é justo e correto, apenas porque 

parte de um movimento social que haja uma 

distorção em torno do encontro dessas crianças, 

previsto em lei. E obedecida à lei, que neste caso é o  

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Quero também fazer um registro porque aqui 

hoje foi falado que o Partido dos Trabalhadores 

abona, ou ajuda atitudes e países com viés de 

governos autoritários e de governos terroristas. Não 

foi dito se se tratava do caso da Venezuela, mas se foi 

no caso da Venezuela, quero lembrar que a 

Venezuela passou por uma eleição. E não é bom que 

vire moda o que aconteceu no Brasil, cassações sem 

amparo constitucional, como foi o da Presidenta 

Dilma.  

Fica aqui o meu registro de repúdio a esse 

tipo de comentário infundado!  

Por fim, quero endereçar à Mesa um pedido 

de esclarecimento, informação, não sei, mas um 

pedido de esclarecimento para dirimir um assunto 

que já está regimentalmente, e pela resolução que 

regulamenta esta questão, praticamente no fim, trata-

se da Procuradoria da Mulher desta Casa, o que é um 

avanço digno de registro. Mas a resolução fala 

claramente que o prazo final para eleição, que é feita 

pelas parlamentares, não é feita pelo Plenário, é feita 

pelas parlamentares, deve ocorrer no, máximo até o 

dia 15 de fevereiro, e ela é omissa, há lacunas nos 

demais aspectos.  

Enderecei, ontem, um requerimento à Mesa 

solicitando que hoje essa questão fosse tratada aqui, 

porque é a última sessão que temos antes do dia 

quinze, e que vai exatamente coincidir com um dia 

que não tem sessão. Solicito que a Mesa ainda 

durante esta sessão me dê uma resposta a respeito da 

situação, e leve em consideração o requerimento que 

fiz, incluindo as três parlamentares mulheres na nova 

procuradoria e me coloquei à disposição para ser a 

nova procuradora. E reivindico ser a nova 

procuradora, já que o Regimento veda a recondução. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Ok, Deputado Iriny, a 

secretaria vai analisar o pedido, que tem pertinência, 

e fará a resposta oficialmente. Ok? Muito obrigado! 

Ainda dá tempo de um orador, que é o nosso 

querido Deputado José Esmeraldo, usar a palavra, já 

que a Deputada Janete não está presente. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – 

Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, 

aqueles que nos assistem através da TV Assembleia, 

TV Educativa, quero saudar os deputados novatos, 

mas com muita garra, com muita competência, muita 

boa vontade representando aqui neste plenário uma 

parcela significativa da população de Vitória, e muito 

bem representada.  Quero saudar também os 

nossos amigos que venceram essa batalha na 

reeleição.  

Quero voltar ao assunto, que acho 

pertinente, com relação à Leitão da Silva. É 

importante citar a Leitão da Silva. Realmente, o 

nosso amigo, brilhante como vereador e brilhante 

deputado estadual, Gandini, ele foi feliz na fala ao se 

reportar ao tempo. Realmente, faz muito tempo que a 

Leitão da Silva está em obra, causando a toda a 

população de Vitória e principalmente aos 

comerciantes da Leitão da Silva sérios transtornos. 

Então, fica aqui o nosso apoio também à fala 

do Deputado Gandini. É necessário que haja, e não 

tenho dúvida nenhuma, até mesmo porque foi o 

Governador Renato Casagrande que deu ordem de 

serviço há anos, com relação à galeria da Leitão da 

Silva, na Leitão da Silva está sendo construída uma 

galeria pela empresa Coenco. Essa obra, no meu 

entender, e não foi falta de falar ao Governo passado 

e à secretaria de Transporte. 

Por várias e várias vezes levei essa demanda 

para que os serviços fossem agilizados, mas sempre 

tinha alguma coisa ali no meio que atrapalhava 

aquela caminhada. Sempre a empreiteira dava outras 

informações. Mas é importante que a gente volte a 

esse tema, porque é inadmissível que uma obra que 

foi dada ordem de serviço tem três ou quatro anos... 

Quatro anos ou mais um pouco, porque quem deu 

ordem, conforme foi dito aqui, foi cinquenta milhões 

na época. 

Eu, inclusive, fui o orador lá na reunião, lá na 

ordem de serviço e realmente a população de Vitória 

tem razão. Não foi por falta de falar com o 

governador anterior, não! Não tenho nada contra o 

Governador Paulo Hartung. Não vou falar mal do 

Governador Paulo Hartung. Vou falar a verdade, me 
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dou bem com o Governador Paulo Hartung e não é 

porque o cara saiu que eu vou chegar aqui e falar 

mal. Não trabalho assim, esse não é o meu 

procedimento!  

Eu acho que a gente tem que respeitar as 

pessoas, mas o Gandini está com toda razão quando 

ele vem, aqui da tribuna, e diz que é necessário que 

haja uma maior agilidade. Deveria ter havido uma 

maior agilidade, porque agora o Governador 

Renato... Acredite, estou falando aqui como 

engenheiro, não como deputado, que no máximo, no 

meu ponto de vista, em setembro deste ano aquela 

obra estará toda resolvida, toda contemplada, para 

milhares de pessoas. Nós sabemos que a Leitão da 

Silva é fundamental para todos, e ainda há um 

transtorno muito grande, principalmente para o 

comerciante. 

Mas eu quero me reportar também e vou 

fazer esta fala com relação à Cedrolândia. Estive com 

o governador na sexta-feira, levei o tema ao 

governador, o governador ligou para o diretor-

presidente da Cesan, vai ser feita uma reunião com o 

Davi Diniz, com o presidente da Cesan e com a 

Sandra Sily, porque eu já dei o caminho das pedras, 

ele é novo aí. Às vezes vai lá e não leva a Sandra, não 

tem solução, porque a Sandra tem o projeto pronto, o 

projeto executivo para resolver o problema da água 

podre da região de Cedrolândia.  

O projeto está pronto, ele foi concluído no 

mês de novembro, a licitação, a concorrência pública 

não foi feita em função da mudança de Governo, mas 

o Governador Renato Casagrande, um cara muito 

bem visto na região do distrito de Guararema... 

Inclusive, nós temos um trabalho lá que foi feito na 

época dele. O pedido daquela torre de celular móvel, 

colocada ali em Cedrolândia, foi pedido do José 

Esmeraldo; o governador autorizou o secretário de 

Agricultura, na época, e foi colocado. 

Então, temos um trabalho na região, não é 

aquele negócio de faz de conta, não! Estamos lá há 

tempo, trabalhando e resolvendo. E, para mim, sinto-

me grato em poder lidar com aquela população, pois 

na verdade nunca teve um cara, um político que fosse 

ali para dar realmente a cobertura que eles merecem e 

precisam. Temos estado na região sempre, e não 

estamos fazendo mais do que a nossa obrigação.  

Por isso eu quero aqui novamente fazer esse 

apelo. Fizemos esse ofício lá atrás, está na Cesan, o 

projeto está pronto, o que está faltando é a licitação 

da obra para resolver um problema seriíssimo de 

saúde, porque aquilo não é um problema somente de 

água, é um problema de saúde. É necessário que a 

população da região de Cedrolândia tenha esse apoio, 

e vai ter o apoio do governador. Conforme disse aqui 

em alto e bom som, nós vamos fazer uma reunião 

com o Davi, com o diretor da Cesan e com a Sandra 

Sily.  

Estou aguardando, Davi, você, que deve estar 

assistindo, estou aguardando o seu chamamento! Não 

pode demorar muito, não, Davi, senão o povo morre 

de doença, porque a água tá podre! É lamentável a 

gente falar isso aqui! Ontem mesmo um senhor levou 

para mim cinco garrafas de água, aquele litrão, tudo 

amarelo. Coisa horrível! E a população de 

Cedrolândia não merece isso!  

E eu tenho certeza de que com a habilidade, a 

acessibilidade e a responsabilidade do Governador 

Renato Casagrande, ele vai tomar providência, 

porque o povo não pode esperar mais, a população de 

Cedrolândia não pode esperar mais. Quero também 

dizer aqui em alto e bom som: a ambulância sobre a 

qual vim à tribuna e falei, para a qual repassei a verba 

no valor de cento e sessenta mil, já está no pátio, já 

foi para o Detran e já está no pátio. Obrigado ao 

prefeito. Tem até uma faixa nossa lá. Não pedi para 

botar a faixa, mas botaram a faixa. Obrigado. Sei 

agradecer, mas sei criticar também, e o parlamentar 

tem que ter peito para chegar aqui e falar. É isso que 

tem que ser feito porque nós representamos uma 

parcela significativa da população e os nossos 

eleitores querem saber o que o deputado faz.   

Fica aqui o nosso apelo. Essa ambulância de 

cento e sessenta mil reais repassados por este 

deputado, ela tem que ir para o distrito de Guararema 

porque vai beneficiar mais de vinte localidades. É 

uma ambulância UTI, não é ambulância cabeça de 

porco, não. É ambulância com A maiúsculo, é aquela 

que eles utilizam no Samu.  

Por isso nós estamos aqui também falando 

para a população daquela região tão importante, a 

grande Guararema, que pega mais de dez ou vinte 

regiões, que a ambulância foi comprada para vocês. 

A verba de cento e sessenta foi repassada com um 

único objetivo, que a ambulância fique na região do 

distrito de Guararema. Por isso nós fazemos esse 

apelo, que a ambulância chegue logo porque já está 

no pátio. Já está toda acertada a documentação com 

relação ao Detran. Agora, o que precisa? Precisa, 

única e exclusivamente, levar a ambulância para a 

região do distrito de Guararema. Esse foi o objetivo. 

O repasse dos cento e sessenta mil foi para que a 

população dali seja assistida. Por isso encerro a 

minha fala e volto a esse assunto na próxima 

oportunidade. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Muito bem, Deputado José 

Esmeraldo. 

Agora, cumprindo o Regimento, nossa fase 

das Comunicações se encerra e quero colocar para o 

Plenário definir se nós vamos ter, normalmente, o 

Grande Expediente. 

Quem for favorável que se mantenha o 

Grande Expediente, permaneça como está. (Pausa) 

Aprovado. 

Então, nós vamos proceder ao Grande 

Expediente. 

Antes, porém, quero fazer uma observação 

porque, nas Comunicações, eu seria o próximo, e 
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ficou para semana que vem, mas são só dois fatos que 

com um minuto eu relato. 

A questão da fala do Dr. Rafael Favatto, que 

tem uma grande pertinência sobre as questões das 

escolas de Vila Velha, mas como eu conheço a 

realidade, eu trabalhei dez meses no governo do 

Prefeito Max Filho, e eu sei que uma das prioridades 

do governo Max Filho é a educação, a construção de 

escolas, e Vila Velha tem um déficit muito grande de 

construções de escolas. Tem oito anos, quase dez, 

que não se constrói nenhuma escola mais. 

O prefeito adquiriu agora, no Ibes, um prédio 

que se transformará em uma escola municipal e tem, 

na rua, editais e mais alguns para serem publicados 

para a construção de mais dez escolas no município. 

Essa questão que o Deputado Dr. Rafael 

Favatto citou, ele tem razão, são uns módulos 

chamados drywall. São provisórios que acabam 

ficando muito definitivo. Tem provisórios ali, como 

eu disse, de oito anos. Essa, realmente, é uma 

preocupação da administração municipal e eu tenho 

que fazer essa defesa porque tem sido uma prioridade 

absoluta. Essa construção de novas escolas eliminará 

esse problema. São coisas que foram criadas 

provisoriamente por não construir novas escolas e 

que estão desse jeito, mas a administração tem 

tomado às providências necessárias. 

Outra coisa, deixo um convite, eu faria um 

comentário grande sobre a questão das estradas.  O 

Deputado Freitas citou a questão da Patrulha Rural, 

no período da colheita, que é de maio a julho, no 

norte. Só que no sul, a colheita é de julho a setembro. 

Então, o estado, como um todo, precisa se preocupar, 

realmente, mais intensivamente de maio a outubro, 

que são períodos de colheitas em todo o estado, na 

região mais fria, na região mais montanhosa e na 

região mais quente. 

Convidar a todos para, entre 15 e 17, terá no 

Patrimônio da Penha, no distrito de Divino de São 

Lourenço...  

 

O Sr. Adilson Espindula – (PTB) – Pela 

ordem, senhor presidente.  

Só quero contribuir com a fala de V. Ex.ª, a 

Patrulha Rural, no interior dos nossos municípios, é 

necessária o ano inteiro, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Cotidianamente. 

 

O Sr. Adilson Espindula – (PTB) – Não só 

na época da colheita.  

Obrigado pelo aparte. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Exatamente isso e 

intensivamente na época da colheita, mas o ano todo. 

Bem anotado, aí. 

Então, é isso, vai ter um festival espetacular 

na região do Caparaó, em Patrimônio da Penha, 

distrito de São Lourenço, entre 15 e 17. Então, todos 

convidados. É uma festa muito bonita, é uma região 

que promete muito, mas precisa de investimentos. 

Quero agradecer e vamos iniciar o Grande 

Expediente. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Presidente, pela ordem! 

Eu quero registrar para todos os meus pares e 

também para o estado, uma vez que nos estamos 

falando para o estado inteiro, hoje é o Dia Mundial 

do Rádio e eu não poderia deixar de registrar esse 

veículo de informação tão importante, mas rápido do 

que qualquer outro veículo, e dizer que, neste 

momento está no ar, na Rádio Espírito Santo, o nosso 

querido amigo Ferreira Neto e, também, na CBN, a 

Fernanda Queiroz, também. São dois apresentadores 

radialistas renomados, não só no Espírito Santo, mas 

no Brasil. 

Não poderia deixar de falar também daqueles 

que se foram: o Jairo Maia, meu amigo, que começou 

na Rádio Cachoeiro, onde eu nasci. Começou na 

ZYL-9, na Rádio Cachoeiro de Itapemirim, Rádio 

Cachoeiro, falando da Princesa do Sul para o mundo. 

Deixar de falar da Aloisio Ovelha, Luís Carlos 

Peixoto, enfim, grandes amigos. 

Também, não esquecer do nosso querido 

Sandro Locutor, que passou pela nossa Casa, um 

grande deputado.  

Hoje nós temos um representante legítimo 

também de rádio e televisão, o nosso Torino 

Marques, que está aqui abrilhantando também o 

nosso plenário com a sua voz inconfundível e 

incomparável.  

Então, eu quero registrar, hoje, o Dia 

Mundial do Rádio, que é um veículo muito 

importante para nós todos.  

Obrigado, presidente. 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Só 

registrar aqui também o agradecimento. É um 

agradecimento muito grande, Doutor Hércules da 

Silveira, por esse dia muito importante.  

O rádio está na minha vida desde o início da 

minha carreira e isso em 1983. Quero agradecer a 

todos os colegas da comunicação que fazem parte 

dessa Casa de Leis, a Assembleia Legislativa. 

É bom lembrar também para os queridos 

telespectadores que estão assistindo a TV 

Assembleia, neste exato momento, que aquele 

pessoal que está ali, atrás das câmaras, também são 

radialistas. Eles também fazem parte do rádio.  

Então, parabéns a todos os radialistas de todo 

o mundo.  

Obrigado. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO – (PSL) – Pela ordem, senhor 

presidente. 
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Eu ouvi V. Ex.ª comentar e o Deputado 

Adilson Espindula também comentar sobre a Patrulha 

Rural. Vejo como extrema necessidade, não só no 

período de colheita de café.  

Mas o que se observa, hoje, é que de 2014 

para cá, a Polícia Militar conta com um déficit de 

quase três mil homens. 

Então, às vezes, o que se pensa é que o 

comandante da região, é o policial militar que está lá 

à frente da tropa. Ele não o faz por desídia ou, às 

vezes, por má vontade. Na verdade, a Polícia Militar 

está vivendo, hoje, a teoria do cobertor curto. Quando 

ele cobre a cabeça, ele descobre o pé. 

Então, falta, sim, além dessa patrulha da 

comunidade, falta o investimento inicial, que é na 

composição de efetivo. Estamos há quatro anos, volto 

a falar, na Polícia Militar, nenhum policial militar 

entrou através de concurso público.  

Obrigado. 

 

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

senhor presidente.  

Eu, quando assumi a tribuna, fiz uma 

indagação e gostaria de obter uma resposta oficial da 

Mesa, antes do final da sessão.  

Então, eu insisto na indagação e solicito que 

seja marcado o prazo, o momento para a realização 

desta eleição para a Procuradoria, que 

necessariamente, não precisa ser feita em plenário. 

Então, eu aguardo, por favor, uma resposta. 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Na verdade, eu dei a resposta 

imediata: que iria para a Secretaria para que fosse 

oficializada essa resposta a sua pertinente colocação.  

Então, eu acredito que nós poderemos 

resolver aqui ainda, consultar o presidente. Eu 

acredito que possa ser marcada para segunda-feira, eu 

não sei. Dia 15 é sexta-feira. Então, nós temos que 

nos organizar.  

Eu peço que procurem essa informação mais 

a tempo e a hora para que nós possamos deixar a 

Deputada Iriny com a resposta a contento.  

Então, iniciando, oficialmente, o Grande 

Expediente, primeiro eu quero convidar o líder do 

blocão, Deputado Marcelo Santos. Se não estiver 

presente, não será nomeado ninguém para falar pelo 

blocão, porque ele teria o poder de nomear alguém 

para falar pelo blocão. (Pausa) 

Não estando presente, vamos aos oradores 

inscritos, com o tempo de dez minutos, começando 

pelo Deputado Marcos Mansur, que está ausente no 

momento. 

Deputada Janete de Sá, ausente no momento. 

Deputado Doutor Hércules, sempre presente, 

Deputado Hércules Silveira. Caso queira declinar, 

deputado. Eu sei que não é do seu costume declinar a 

palavra.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente –  prezado Deputado Luciano 

Machado, lá de Guaçuí, grande terra, de grandes 

governadores –, nossos colegas do plenário, nossos 

telespectadores da TV Assembleia, venho à tribuna 

neste momento para falar um pouco. Não estava nem 

esperando que fosse falar hoje, porque na lista, na 

ordem daqueles que falaram eu era o último. Mas, a 

gente sempre tem alguma coisa para falar.  

Nós tivemos a reunião da Comissão de 

Saúde, ontem, com a presença de todos os deputados. 

Foi um momento muito bom em que falamos sobre 

doenças raras e nós teremos, também, um encontro 

no Hospital Infantil sobre as mesmas doenças.  

Mas foi dito aqui com relação à questão de 

estradas, o Deputado Luciano, presidindo, conhece 

muito bem isso. Tivemos um deputado aqui, Padre 

Honório, que foi um deputado brilhante e que lutou 

muito por essas questões de meio ambiente, questões 

de estradas, estradas vicinais, projeto do Caminhos 

do Campo.  

Padre Honório, assim como eu também 

sempre lutei muito aqui, Deputado Luciano, pela 

questão das caixas-secas. Eu conheço isso muito 

bem, porque meu vizinho recuperou uma nascente 

que estava seca há dez anos com caixa-seca. Então, 

pouca gente conhece, principalmente o pessoal da 

cidade não sabe o que é caixa-seca.  

Na caixa-seca, é preciso que os prefeitos, 

especialmente os do interior, possam dar condições 

ao pequeno produtor, especialmente da agricultura 

familiar, que a prefeitura construa caixas-secas ao 

longo das estradas para fazer com que a água que 

vem da chuva não vá embora, que ela fique 

aprisionada nessa caixa e uma passa para outra 

melhorando o lençol freático, naturalmente 

ressuscitando algumas nascentes que foram mortas. 

Eu tenho a testemunha desses casos.  

É preciso também, Deputado José Esmeraldo 

conhece melhor do que eu, porque ele é fazendeiro, 

filho de fazendeiro também, ou de produtor rural, e a 

gente vê, José Esmeraldo, as pastagens. Quando eu 

assisto ao Globo Rural, que eu gosto de ver todo 

domingo que eu posso, a não ser nos domingos em 

que eu estou na Barra do Jucu, estou na feira, eu 

gosto de ver o Globo Rural. Se não vejo na hora, vejo 

gravado depois. Você olha aqueles campos, não têm 

uma árvore. Acabaram. Não tem uma árvore. Você só 

vê soja, milho, não sei mais quê, sorgo, amendoim e 

algodão. Não tem uma árvore. Isso realmente é um 

absurdo. É preciso que tenha essa conscientização e 

que o ministro do Meio Ambiente, agora, possa rever 

essas situações. 

Você passa aqui mesmo nas pastagens, você 

passa, o que acontece? O produtor rural ou fazendeiro 

ou o proprietário tinha que plantar árvore lá em cima, 

lá no topo do morro. Por quê? Porque aquilo vai 

funcionar como mata-borrão, que a gente usava, José 

Esmeraldo. Usei muito, não sei se V. Ex.ª usou mata-

borrão. A gente escrevia na caneta, aquela caneta que 

tinha. A gente molhava a pena com a tinta e depois 

passava o mata-borrão em cima. Então a árvore, lá e 
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cima do morro, funciona como um mata-borrão. É 

uma esponja que segura a água no morro e a água 

vem descendo devagar, até ir embora. Então, é 

preciso que tenha essa consciência para que a gente 

possa melhorar o meio ambiente. 

Às vezes, a gente fala essa questão de mata-

borrão, de tempo de caneta tinteiro ou caneta que 

você molhava a pena. Tenho ainda guardadas em 

casa essas coisas. É bom. As pessoas às vezes acham 

graça, mas não sabem que eu tenho uma máquina 

Remington na minha casa, enquanto eu ficava, às 

vezes, até 2h da manhã fazendo laudo de Medicina 

do Trabalho, de perícia que eu fazia. A Justiça me 

mandava fazer uma perícia, me indicava, o juiz me 

indicava para fazer uma perícia médica, e eu ficava 

na minha Remington catando milho até 2h da manhã. 

Guardei essa máquina e guardo com muito afeto, 

porque mostrei ao meu neto, que hoje só mexe com 

computador e tem oito anos, como a gente fazia para 

escrever à máquina.  É bom a gente ter essa 

memória.  

Ainda ontem vi, na Globo News, um 

programa  interessante de coisas curiosas. Um senhor 

tem...  José Esmeraldo conhece muito bem, melhor 

do que eu, o Moxuara, conhece o Boqueirão, virando 

já para Santa Leopoldina. Tinha um senhor ali, 

senhor João Bona, no Boqueirão. Ele tinha, na 

fazenda dele, tudo tocado a água. Tudo tocado a 

água. Ele tinha luz elétrica, ele tinha água encanada, 

ele tinha esmeril, ele tinha moinho de fubá, tinha 

máquina de pilar café, pilar arroz, máquina de solda, 

tudo isso tocado à água. Ainda tem isso lá. Ele já 

faleceu, mas tem isso lá. 

Então, a Globo News mostrou ontem um 

cidadão, um senhor, numa cidade bem do interior, 

que tinha todas essas máquinas que ele fez. De 

madeira, algumas de ferro, mas que ele, da cama 

dele, deitado, ele puxava uma cordinha e botava a 

turbina. Aquilo, na verdade, não era uma turbina, era 

uma roda Pelton. Tem a roda Pelton. Depois eu falo 

com a Taquigrafia o que é isso. Roda Pelton. E tinha 

a turbina que tinha uma citilha, citilha que tocava 

essa engrenagem que acabava fazendo girar um 

alternador ou um gerador, que poderia ser de energia 

contínua ou alternada. Isso também é um negócio 

meio complicado, só para quem entende de 

eletricidade. Eu não entendo, mas curiosamente 

acabei aprendendo isso. Então, o que acontecia? Ele 

tinha tudo tocado a água. Ele não dependia de nada, 

de Escelsa, de EDP, de ninguém, dependia dele e de 

Deus, que mandou a água para tocar esses aparelhos 

dele. 

Então, é bom a gente recordar essas questões 

e lembrar, na verdade, do nosso querido Deputado 

Padre Honório, que sempre lutou aqui, Deputado 

Presidente Luciano, para incentivar cada vez mais os 

prefeitos a construírem caixas secas para os pequenos 

produtores. 

Então, é muito bom falar sobre isso e agora 

mesmo falei com o Ferreira Neto, mas infelizmente a 

rádio não está podendo transmitir ao vivo. E também 

mandei uma mensagem para a Fernanda Queirós, 

grande radialista, está no ar neste momento, na CBN, 

e o nosso querido Ferreira Neto, que também está na 

Rádio Espírito Santo neste momento, e eu lembrando 

do Dia Mundial do Rádio, que é o nosso veículo de 

comunicação e informação mais importante que nós 

temos no mundo até hoje.  

 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 

MACHADO - PV) – Muito bem, Doutor Hércules.  

Com a palavra, agora, o Deputado José 

Esmeraldo.  

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) – 

Senhor Presidente, Senhores Deputados; aqueles que 

nos assistem pela TV Assembleia e pela TV 

Educativa. Quero, aqui, fazer quorum ao nosso 

amigo, brilhante deputado, dedicado, Doutor 

Hércules, que é um homem que tem um grande 

apreço pela população do estado do Espírito Santo. 

Não é à toa que ele é médico.   

Então, quero aqui também, Deputado Doutor 

Hércules, dizer o seguinte: a mata nativa, ela é 

fundamental para que nós possamos ter as nossas 

nascentes. Não existe nascente se não tiver mata 

nativa.  

O que nós vemos na BR-101, na BR-262 e 

em outras BRs, é que o eucalipto – coisa que pouca 

gente vem aqui para falar -, toma o espaço da mata 

nativa. Porque talvez, por falta de orientação dos 

órgãos estadual, federal e municipal o agricultor, que 

às vezes não tem como sobreviver, ele planta o quê? 

Ele planta café, planta eucalipto, porque a empresa dá 

vantagem a ele, e nessa brincadeira ele está fazendo 

mal a ele mesmo, porque não existe propriedade sem 

água! A partir do momento em que você derruba a 

mata nativa, você está fazendo mal a você mesmo. E, 

se planta eucalipto, pior, porque o eucalipto absorve 

onze litros d'água por dia. Onde você planta 

eucalipto, nem cobra passa. Passarinho, muito menos. 

E a gente vê isso em todo o estado do Espírito Santo, 

lamentavelmente. Lamentavelmente.  

Deveria haver áreas reservadas, e não se 

plantar eucalipto na cultura, onde pode ter cultura. 

Geralmente, onde se planta. E, ali, tem uma nascente. 

E onde você plantar o eucalipto, e tiver nascente, com 

menos de dois anos a nascente seca. E o problema do 

país é o quê? É água. O que falta no país é o quê? 

Água. 

Agora, estão colocando os quebra-galhos. 

Porque um quebra-galho, eu até acho que é 

importante porque, senão, o agricultor não sobrevive. 

O agricultor não sobrevive!  

Não existe agricultura sem água! Por isso, e 

em função do desastre ecológico, que é a derrubada 

das matas nativas, é que eles estão fazendo as 

barragens. As grandes barragens. O que é importante. 

Acredito, até mesmo, que as barragens restituem, em 

parte, as nascentes, porque aquele bolsão d'água fica 

ali e ele vai alimentar o lençol freático.  
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Então, os agricultores, e tenho certeza de que 

tem muito deputado aqui que entende de agricultura, 

nós precisamos trabalhar em cima da água. Água, 

mata nativa, as represas. Porque, se não tiver a 

represa, fica tudo seco.  

Nós temos a represa, lá do Gildevan. E eu 

falo do Gildevan porque ele foi importante no início 

deste trabalho, como prefeito lá em Pinheiros, uma 

represa enorme, importantíssima. Valter Matielo, 

muito bem Dr. Rafael Favatto, muito importante esse 

nome também.  

O Gildevan Fernandes, de Pinheiros, prefeito, 

grande deputado aqui nesta Casa de Leis, brilhante, 

cara inteligente, não é à toa que foi presidente da 

Comissão de Justiça e foi líder do Governo. Então, 

essa obra foi iniciada pelo Gildevan e ele trabalhou 

muito aqui, sou testemunha disso, para que hoje 

pudesse ter lá aquela barragem sensacional. 

O povo de Pinheiros merece o respeito das 

autoridades. A população de Pinheiros e de outras 

regiões, outros municípios que fazem fronteira, 

merece o respeito. A água é fundamental na vida. 

Sem água não existe vida. Sem água não existe nada. 

Então, a barragem é fundamental; barragem segura. 

Precisamos fazer barragem segura. 
Temos visto a irresponsabilidade da Vale do 

Rio Doce com relação a Brumadinho, e ainda diz que 

não tem culpa. Tem que prender essa turma toda, 

meter essa quadrilha na cadeia porque morreram ali 

mais de trezentas pessoas. 

Nunca vi você ter uma barragem à montante 

e, na frente, à jusante, eles fazem o quê? Vão lá e 

botam o povo todo que trabalha com eles, mais de 

cem pessoas. Então, o que aconteceu? Explodiu a 

barragem. De cima, a água... Vem o quê? Vem a 

gravidade. Matou todo mundo. E ainda vem aquele 

porqueira de presidente, um velho caduco que não 

sabe nem o que ele está falando, a verdade é essa, 

dizendo que eles não têm culpa. Tem que prender 

essa turma toda. 

Acho que agora a coisa vai pegar. Tem 

Bolsonaro; tem a Ministra Dodge, aquela mulher não 

é brincadeira; o Ministério Público; até mesmo do 

Supremo. Agora juntou todo mundo. Tem que dar 

uma lição nesses caras. 

 

O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – 
Deputado, um aparte, por gentileza. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – É 

uma pena que só tenho um minuto e cinquenta e 

nove. Queria ter quinze minutos para falar, no 

mínimo. Mas vou dar um aparte a V. Ex.ª. 

 

O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – Só 

queria lembrar que o pior que ele falou é que a lama 

engoliu a sirene. Um absurdo desse... 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – A 

lama tinha que ter engolido ele, Deputado Doutor 

Hércules. É um mentiroso. O cara mente. Não vai 

justificar nunca. Nunca vai ser justificado você ter 

uma barragem à montante e colocar toda estrutura da 

Vale, com mais de cento e cinquenta funcionários, à 

jusante. Ou seja, ficou embaixo, embaixo do desastre.  

Eles tinham que pegar aquele presidente da 

Vale do Rio Doce e mais uma turma, aquela 

quadrilha, é uma quadrilha que matou gente humilde, 

gente que não tinha maldade, gente trabalhadora; um 

conhece o outro lá em Brumadinho.  

Vou repassar cem mil reais. Dinheiro 

nenhum paga a vida do ser humano, essa é a verdade. 

Por isso, estamos aqui hoje fazendo essa fala. 

Gostaria de ter duas horas para falar, porque assunto 

vou ter, duas horas. É pena que o meu tempo esteja 

acabando, mas que essa turma, essa quadrilha da 

Vale do Rio Doce que está matando e vai findar 

explodindo outra, porque eles minaram aquele monte. 

Em tudo quanto é lugar tem uma para explodir e 

matar o povo dormindo. Matou o povo dormindo. 

Muita gente ali... Não tem como se salvar. Como 

você vai se salvar? 

Aí vem aquele presidente idiota, burro, 

ignorante da Vale do Rio Doce, que estava vindo de 

Davos, lá da Suíça: Estou muito sentido. Deixa de ser 

sem-vergonha, rapaz! Isso é coisa de pilantra! 

Sentido nada, se estivesse sentido não teria deixado 

acontecer o problema, problema seríssimo que foi a 

mortandade de pessoas trabalhadoras da própria 

empresa, sem contar dezenas de outras que morreram 

também sem ter nenhuma responsabilidade. Uns 

irresponsáveis! 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – O Doutor José Esmeraldo vai 

viver cento e cinquenta anos porque ele desabafa 

mesmo. 

Agora, com a palavra o nosso Deputado Dr. 

Rafael Favatto. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Obrigado, Presidente Luciano! O 

senhor fica bem nesta posição, está presidindo a 

sessão hoje, quase a sessão toda. 

Quero aqui também agradecer ao Deputado 

José Esmeraldo, que repercutiu a nossa fala hoje 

também, um assunto tão importante, essa fala das 

barragens. Aqui trouxe a matéria no nosso celular, 

não sei se a TV consegue captar porque acho que é 

muito pequeno. (Pausa) 

Deixa-me ver se o câmera pega: Governo 

afirma que vai frear a construção de barragens. 

É o que falei antes e o Deputado José 

Esmeraldo também está falando: Governo afirma que 

vai frear a construção de barragens. Como se fosse a 

solução do problema. Ah, a questão das barragens 

está sendo discutida, o pessoal está com medo... Qual 

a solução? A solução não é fazer barragens 

melhores, é fazer com que elas não sejam feitas. Não 
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é assim que se trata um tema desses. A proposta é 

utilizar os reservatórios que já estão prontos e fazer 

um planejamento adequado para futuras 

construções. Mas o título é dizendo que vai frear, que 

vai parar, que vai interromper a construção de 

barragens. O que nós estamos pedindo, o que o 

Deputado José Esmeraldo falou aqui, como 

engenheiro que é, é que essas futuras barragens sejam 

construídas de maneira adequada a atender à 

população e que não cause medo e pânico na 

população, como a barragem de Brumadinho, que é à 

montante e o refeitório onde inúmeras pessoas fazem 

sua refeição era construído embaixo da barragem, 

logo embaixo da barragem. Isso é um crime 

anunciado, como o Deputado José Esmeraldo acabou 

de falar aqui. 

E o que eu volto a falar, além desse tema da 

barragem, é em relação à escola, que eu tinha falado 

aqui anteriormente, Deputado José Esmeraldo. 

Depois disso recebi inúmeras notificações lembrando 

a escola de Cariacica, que o senhor se lembra, que 

caiu um telhado e matou uma criança, já aqui no 

estado do Espírito Santo, Torino. E hoje essa escola 

de Vila Velha não tem o alvará do Corpo de 

Bombeiros, não tem a licença para funcionar, 

Coronel, o que muito nos assusta porque hoje em 

dia... 

O Sr. José Esmeraldo – (MDB) – É muito 

importante a sua lembrança com relação a essa 

escola. Foi na época em que o prefeito de Cariacica 

era Helder Salomão, que foi deputado conosco aqui.  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Isso. 

A nossa lembrança, até porque, hoje, para 

você abrir qualquer tipo de comércio, uma porta que 

seja, uma barbearia, ela precisa de um alvará do 

Corpo de Bombeiros para funcionar. Uma farmácia 

precisa de quê? Do alvará do Corpo de Bombeiros 

para funcionar. Um bar? Do alvará do Corpo de 

Bombeiros para funcionar. Porque senão, deputado, 

não funciona, não vai abrir. Não vai abrir! Isso serve 

para a população. Mas hoje tem o quê? Hospital sem 

o alvará do Corpo de Bombeiros; tem escola sem o 

alvará do Corpo de Bombeiros. Em Vila Velha o caso 

é emblemático ali por quê? Porque aquela escola está 

há praticamente oito funcionando num puxadinho. 

Alunos dentro de contêineres. Alunos dentro de um 

espaço improvisado, que só pode funcionar 

provisoriamente. Mas o provisório já está 

acontecendo há oito anos. 

Então, antes que se anuncie uma nova 

tragédia... Nós não estamos aqui esperando uma nova 

tragédia, mas eu estou aqui pedindo providências 

para que não ocorra nenhuma outra tragédia no 

estado do Espírito Santo e, principalmente, com 

crianças. Com qualquer vida, mas crianças de seis a 

dez anos, vamos dizer assim, que estão ali nas 

escolas. 

Hoje eu não vou falar os dez minutos porque 

eu combinei com o Deputado Adilson Espindola, que 

quer fazer a sua fala hoje aqui. E vou parar, encerrar 

o meu pronunciamento e quero ouvir o 

pronunciamento do Deputado Adilson Espindola. 

Muito obrigado, bom dia a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Obrigado, deputado. 

Com a palavra o deputado... Primeiro eu 

quero... Sergio Majeski e Fabrício Gandini ausentes.  

Próximo orador: Capitão Assumção, nosso 

deputado. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Senhor Presidente Luciano Machado, nosso deputado 

ilustre, senhores deputados, senhoras deputadas, 

nossos colaboradores da Assembleia Legislativa, 

todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia, 

nós viemos aqui a esta Casa hoje para primeiramente 

agradecer pelas palavras honrosas do nosso amigo e 

parlamentar desta legislatura, Deputado José 

Esmeraldo. Uma pessoa em quem tenho me 

espelhado há muito tempo já. Ele não sabe disso, mas 

a gente acompanha o trabalho dele há bastante tempo. 

Em todas as vezes que as nossas associações de 

policiais militares e bombeiros militares têm 

procurado o seu gabinete, ele tem nos recebido ao 

longo de toda a sua história dentro deste parlamento. 

Então, é um registro que a gente deve fazer. V. Ex.ª 

não é um policial militar, porque não tem a carreira 

de policial militar, mas tem o sangue de um policial 

militar, de um bombeiro militar. Faço aqui as 

palavras de todas as associações que têm sempre 

visto o seu gabinete de portas abertas para ouvir os 

nossos pleitos, as nossas manifestações, as nossas 

dores, os nossos lamentos. E é importante registrar, 

deputado, porque nós temos pessoas valorosas, 

parlamentares honrados que estão sentindo a dor do 

policial militar. Então, é importante fazer esse 

registro aqui do trabalho que V. Ex.ª tem feito ao 

longo de muitos anos nesses mandatos aqui na 

Assembleia Legislativa. Deus abençoe a sua vida, 

deputado. 

E também quero fazer um registro: ontem nós 

fizemos, senhoras e senhores, um registro no final da 

sessão de ontem, uma coisa muito séria. Nós 

estávamos alertando ao Governador Renato 

Casagrande sobre o fato de estarmos trazendo para 

esta Casa projetos de lei sem que tenham sido 

totalmente depurados por quem tem interesse, como 

no caso do projeto de lei complementar que foi 

votado hoje. Ontem, nós fizemos um alerta, fizemos 

esse alerta aos nossos parlamentares, fizemos esse 

alerta ao Governo do Estado e, hoje, nós fomos 

apanhados de calças curtas. Se não houvesse um 

rápido procedimento por parte dos deputados da 

Comissão de Segurança...  

E também aqui eu faço neste momento um 

registro de agradecimento ao líder do Governo, 
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Deputado Enivaldo dos Anjos, que entendeu essa 

necessidade e contemplou os nossos deputados da 

bancada da Comissão de Segurança,  Deputado 

Danilo Bahiense, Deputado Coronel Alexandre 

Quintino, Capitão Assumção e demais 

componentes. Naquela legislação do projeto de 

lei complementar que posterga a publicação do 

quadro de acesso nós conseguimos colocar uma 

emenda, pois traria muita repercussão negativa 

para o Governador Casagrande. E nós 

parlamentares temos esse compromisso de não 

colocá-lo nessa situação. 

Quero acreditar, Deputado Coronel 

Alexandre Quintino, que foi uma falha. Mas essa 

falha não pode acontecer. Estamos lidando com 

profissionais de segurança pública que se 

debruçam para trazer algo esmiuçado para o 

Governo do Estado. E chega aqui uma legislação 

que foi capenga. Não iria atender 

satisfatoriamente aquele propósito original do 

Governador Renato Casagrande de resgatar essa 

dignidade do policial militar, revogando essa lei 

que foi perversa, foi mal aplicada, foi 

direcionada para prejudicar a vida de mais de 

oito mil policiais militares e bombeiros militares. 

Pelo menos na polícia militar mais de oito mil 

policiais militares.  

Então, nós queremos deixar aqui o nosso 

registro de agradecimento ao líder do Governo, a 

todos os deputados que compreenderam essa 

necessidade premente de fazer em tempo muito 

real esse reajuste. Porque se o projeto de lei 

complementar fosse votado na forma que foi 

encaminhado da Polícia Militar para o Governo e 

do Governo para esta Casa, iria trazer um 

dessabor muito grande para o Governador 

Renato Casagrande. Ele estaria numa saia justa, 

coisa que ele não tinha uma sapiência para ter 

essa informação. Houve uma falha, essa falha 

tem que ser corrigida, presidente, nós temos um 

compromisso, todo dia estamos reafirmando que 

temos um compromisso de dar essa 

governabilidade para o Governador Renato 

Casagrande. É inadmissível que tenha acontecido 

isso. 

Há outro receio agora que nós 

denunciamos ontem, aqui no plenário. É muito 

sério. Em seguida está vindo uma legislação que 

não foi debatida, não foi discutida, podem existir 

gatilhos nessa nova legislação de promoção de 

praças e oficiais. Estamos agora pedindo ao 

governador, pedindo ao chefe da Casa Civil para 

que ouçam os interessados: ouçam os soldados, 

ouçam os cabos, sargentos, subtenentes, 

tenentes, capitães, majores, tenentes-coronéis e 

coronéis.  

Essa lei que está chegando, da mesma 

forma que foi enviado para cá o projeto de lei 

complementar que posterga os quadros de 

promoção, essa lei vai estar chegando ao 

Governo do Estado sem que ela tenha sido 

amplamente debatida. E nós correremos o risco, 

nós parlamentares da décima nona legislatura 

estaremos correndo o risco de colocar o 

Governador Renato Casagrande numa grande 

saia justa. 

Ontem fiz uma referência de que na 

gestão anterior à do Governador Renato 

Casagrande ele foi enganado por uma má gestão 

de segurança pública, por maus gestores, ele foi 

enganado. Encaminhou a esta Casa um projeto 

de lei que dava aumento diferenciado para praças 

e oficiais, quando, na verdade, do soldado a 

coronel nós somos policiais militares.  

O Deputado Coronel Alexandre Quintino 

está com a farda dele de coronel ali, mas ele é 

um policial militar; estou com a minha farda de 

capitão da Polícia Militar, mas sou um policial 

militar. O Governador Renato Casagrande foi 

enganado e esse é o compromisso que nós temos 

de alertar os nossos parlamentares, alertar o 

Governo do Estado   de que essa nova legislação 

de promoção, que está chegando ao Palácio 

Anchieta, pode trazer complicações para nós, 

deputados, com compromisso da 

governabilidade e, principalmente, para o 

Governador Renato Casagrande.  

Essa nova legislação precisa ser 

amplamente debatida para que possamos, 

inicialmente, fazer com que a nossa categoria, a 

categoria dos policiais militares e a categoria dos 

bombeiros militares sejam agraciados na maioria 

deles. Cem por cento não tem como a gente 

conseguir; temos esse sentimento. E isso é 

verdade. Mas que sejam ouvidos, principalmente 

através das associações representativas de classe.  

Esse debate é fundamental para que tanto 

a Assembleia Legislativa quanto o Governador 

Renato Casagrande não sejam colocados numa 

situação difícil, porque quando o projeto de lei 

chegar a esta Casa, os deputados acreditarão que 

ele está pronto para ser votado. Então, é uma 

responsabilidade muito séria.  

E aqui chamo a responsabilidade para 

aqueles que estão burilando essa lei. Não sei por 

que ela ainda não foi colocada para o debate, 

porque a responsabilidade vai cair sobre os 

deputados e sobre o Governador Renato 

Casagrande. Isso a gente não pode admitir!  

Esse novo projeto de lei de promoção de 

policiais e bombeiros tem que ser debatido 
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exaustivamente. Muito obrigado, senhor 

presidente.  

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Cravados os dez minutos.  

Quero esclarecer a nossa nobre Deputada 

Iriny Lopes que, obedecendo ao regimento, a sua 

solicitação verbal foi encaminhada para ser 

definida pelo presidente. Não tenho autonomia, 

até porque tem prazo regulamentar de quarenta e 

oito horas. Só que já há pedido de urgência 

nisso. Então, V. Ex.ª provavelmente será 

comunicada hoje ainda, até amanhã pela manhã, 

sobre essa questão colocada em pauta por V. 

Ex.ª. Obrigado.  

Com a palavra o Deputado Coronel 

Alexandre Quintino.  

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO – (PSL) – Senhor Presidente 

Luciano Machado, senhores deputados presentes, 

funcionários desta Casa, meus amigos aqui, 

meus amigos que estão nos ouvindo agora pela 

TV Assembleia, é um prazer estar aqui 

novamente.  

Quero, primeiramente, agradecer aos 

deputados desta Casa que aprovaram o regime de 

urgência do PL n.º 06/2019, oriundo de 

mensagem governamental, que dispõe sobre a 

alteração dos prazos para publicação de quadro 

de acesso e das datas de promoção previstos 

pelas Leis Complementares n.
os 

849 e 864.  

Isso foi uma necessidade e um 

compromisso do Governo Renato Casagrande, 

uma vez que no dia 06 de abril teremos data de 

promoção na Polícia Militar, tanto para oficiais 

da Polícia Militar quanto para praças da Polícia 

Militar e Bombeiros Militares.  

Então, vejam bem, quando se cria um 

quadro de acesso, não se cria um direito, cria-se 

uma expectativa de direito. Então, para que não 

ocorra essa expectativa de direito, necessário foi 

que suspendesse esse quadro de acesso. Por quê? 

Porque a partir de 2017 com aquele movimento 

dos familiares dos policiais militares aconteceu 

que o ex-Governador Paulo Hartung veio para 

cima da Polícia Militar e do Bombeiro Militar 

criando leis que trouxeram destruição e baixa na 

autoestima da Polícia Militar e do Bombeiro 

Militar.   

Como ele mesmo disse, como o próprio 

ex-Governador Paulo Hartung disse em 

entrevista, dessa corporação, se dependesse dele, 

não sobraria pedra sobre pedra.   A verdade foi 

essa.  

Mas, graças a Deus, em 2019 estamos 

escrevendo uma nova historia na Polícia Militar 

e no Bombeiro Militar. As promessas do 

Governador Renato Casagrande começaram a ser 

cumpridas primeiramente com a aprovação do 

projeto da Anistia, que foi feito aqui nesta Casa 

de Leis, e agora nós teremos, para semana que 

vem, a aprovação da suspensão do quadro de 

acesso, para que possamos fazer as promoções 

dos próximos meses dos policiais militares e 

bombeiros militares de acordo com uma nova lei, 

uma lei mais justa, uma lei que traga e eleve a 

autoestima do policial militar, pois na verdade, 

na última lei do Governador Paulo Hartung, ele 

nos tirou cento e doze vagas de oficiais do 

quadro de oficiais administrativo. Isso fez com 

que nossos policiais militares, os praças, 

perdessem quase que por completo a capacidade 

de atingir novos cargos e crescer na carreira 

policial. E na lei de promoção de oficiais ele 

trouxe também um exagerado grau de 

subjetivismo trazendo, por exemplo, para a 

promoção de coronel apenas a promoção por 

indicação, ou seja, era promovido a coronel 

apenas aquele oficial, aquele tenente-coronel que 

agradava o interesse do governador do Estado do 

Espírito Santo. Isso trouxe um enorme retrocesso 

na Polícia Militar e no Bombeiro Militar. Isso 

alterou o grau de relacionamento entre os nossos 

oficiais dentro da Polícia Militar.  

Eu acredito muito, tenho muita fé que 

essa lei que vai ser aprovada em breve, que vai 

alterar as promoções dos praças da Polícia 

Militar e dos oficiais da Polícia Militar, venha 

fazer com que a Polícia Militar e o Bombeiro 

Militar apague essa página do passado, essa 

página de perseguição e volte a crescer, volte a 

atingir o seu espaço de onde nunca deveria ter 

saído. 

Senhor presidente, muito obrigado. 

Senhores deputados, muito obrigado pela 

atenção. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Ok, querido Deputado 

Coronel Alexandre Quintino. 

Com a palavra o Deputado Adilson 

Espindula. 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – 

(PTB) – Cumprimento o Excelentíssimo Senhor 

Deputado Luciano Machado, que preside neste 

momento esta sessão, grande líder lá do 

município de Guaçui e um grande amigo. 

Cumprimento a Excelentíssima Senhora 
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Deputada Iriny Lopes, pela qual tenho um 

grande apreço e, em seu nome, cumprimento os 

demais deputados presentes nesta sessão. 

O que me traz aqui é sobre uma matéria 

que foi exibida hoje no Bom Dia ES da TV 

Gazeta, que traz como título Lacinhos do Bem, 

que unem moradores de Santa Maria de Jetibá, 

de outros municípios e de outros estados. A 

reportagem conta a historia da cabeleireira 

Beatriz Stange, de Santa Maria de Jetibá. Ela 

tinha um tumor no olho e precisava fazer uma 

cirurgia que tinha um custo na rede particular no 

valor de setenta mil reais. 

A Beatriz foi diagnosticada em 23 de 

outubro com um problema de Melanoma de Íris 

no olho esquerdo e esse tratamento nós não 

temos na rede SUS, apesar de saber que é 

constitucional o direito à saúde, à educação de 

qualquer cidadão brasileiro. Mas ela deu entrada 

com um processo judicial, que está ainda em 

andamento, mas ela resolveu não ficar de braços 

cruzados.  Em dezembro, ela começou a 

campanha Lacinhos do Bem, e dezenas de 

pessoas de Santa Maria de Jetibá ajudaram na 

confecção desses lacinhos, que foram vendidos 

para custear as despesas do tratamento. Foram 

vendidos mais de treze mil lacinhos, e a cirurgia 

foi realizada no início de fevereiro, no hospital 

de São Paulo.  

Agora, eu gostaria de pedir à equipe da 

TV Assembleia que possa passar a matéria. 

 

(É exibido o vídeo) 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA - 

(PTB) – Eu fiz questão, senhores deputados e 

senhora deputada, de trazer essa matéria aqui 

hoje. Quero parabenizar a jornalista Gabriela 

Ribeti por esse trabalho e, com certeza, isso vai 

servir de exemplo para muitas outras pessoas. E 

parabenizar a Beatriz porque ela foi uma 

guerreira, está sendo uma guerreira e uma atitude 

como essa é digna de aplausos. Quero agradecer 

também a todas as pessoas que estão 

contribuindo, aos comerciantes e amigos que se 

uniram para a realização dessa campanha que 

tanto ajudou a Beatriz. Espero que isso sirva de 

estímulo para outras pessoas também. Muito 

obrigado. 

 

O Sr. Doutor Hércules - (MDB) – 
Presidente, pela ordem! Quero parabenizar o 

nosso Deputado Adilson Espindula, dizer que 

isso que é muito bom a gente fazer nesta Casa. 

Quanto que é bom a gente poder ajudar os outros 

e, graças a Deus, não precisar ser ajudado. 

O melanoma é o câncer que dá mais 

metástase que nós temos conhecimento. 

Geralmente, dá na pele. É um câncer que tem um 

avanço rápido e essa corrente é importante.  

Quero lembrar também ao deputado que 

nós criamos aqui, desde a outra Legislatura, a 

Frente Parlamentar do Terceiro Setor, e quero 

fazer o convite a V. Ex.ª para participar também 

do terceiro setor. E lembrar que dia 15, sexta-

feira próxima, depois de amanhã, portanto, é o 

Dia Internacional de Combate ao Câncer Infanto-

juvenil.  

Peço a todos que façam uma visita ao 

Acacci, principalmente os deputados que estão 

chegando; a Deputada Iriny, que tem uma 

sensibilidade muito grande, e levar aquele 

vestido, aquela bolsa, aquele par de sapatos que 

não usa mais. Os deputados que estão chegando 

com terno novo, sapato novo, que leve lá para o 

bazar da Acacci, logo na rodovia Norte Sul, atrás 

do posto de gasolina. Vai lá para ver o trabalho 

impressionante que a Acacci tem em relação ao 

combate ao câncer infanto-juvenil. 
Obrigado. Parabéns, deputado.  
 
A Sr.ª Iriny Lopes – (PT) – Pela ordem, 

senhor presidente! Eu gostaria de fazer ao 
Deputado Adilson uma sugestão de que ele 
pudesse, através do seu gabinete, trazer os laços 
para cá para que todas as pessoas aqui possam de 
alguma maneira ajudar na continuidade da venda 
e não quebrar essa corrente de solidariedade. 
Então, acho que seu mandato pode nos ajudar a 
todos a ajudar essa moça valente que não se 
abateu com a notícia e que foi à luta e vai vencer. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - 

(PTB) – Muito obrigado, deputada, pelo aparte. 
Com certeza, farei. Vou trazer os laços aqui para 
esta Casa. 

Agradecer também ao Deputado Doutor 
Hércules. Muito obrigado a esse grande mestre 
que temos aqui e vou fazer parte, com todo 
carinho. Muito obrigado pelo aparte e pelas 
explicações de V. Ex.ª. 

 
O Sr. José Esmeraldo - (MDB) – Pela 

ordem, senhor deputado! Queria parabenizá-lo 
pelo tema. É bom que, de quando em vez, a 
gente tenha, até mesmo para a gente é uma forma 
de crescimento de todos, porque uma moça 
jovem como essa não se abateu. Isso é um dado 
importante, ela não se abateu, muito pelo 
contrário, ela não deixou que a doença 
dominasse. É uma heroína. Ela fez exatamente o 
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contrário, ela partiu para cima.  E esses 
lencinhos, onde toda a comunidade, que é uma 
comunidade unida, isso fortaleceu essa jovem 
senhora. E você traz o tema, V. Ex.ª traz o tema 
aqui, não é? Como deputado, nós temos 
deputados aqui que representa praticamente os 
setenta e oito municípios do estado do Espírito 
Santo e eu me senti sensibilizado. 

Tenho certeza de que a ideia da Deputada 
Iriny, que é uma guerreira, também, uma mulher 
que ocupou tantas funções importantes no país e 
no estado do Espírito Santo, ela vai ser bem-
vinda, com certeza.  

Nós vamos comprar, eu vou também me 

propor a contribuir com muita alegria e com 

muita satisfação, porque o nosso pensamento é 

exatamente que essa guerreira, que essa jovem 

mulher, que naturalmente deve ter filhos. Vimos 

aqui as sobrinhas dela, porque criança é a coisa 

melhor que existe na vida, aquelas duas meninas, 

que estão juntos com ela, dando força a ela, 

também fazendo a sua parte. Todo mundo 

fazendo a sua parte. 

Com certeza, o plenário, a Assembleia 

Legislativa vai fazer a parte dela também. 

Obrigado e parabéns pela matéria, trazida pela 

TV Gazeta. Não foi isso? 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) – 

Muito obrigado pelo aparte, Deputado José 

Esmeraldo. É sempre muito bom ouvi-lo, pela grande 

experiência que V. Ex.ª tem aqui neste Parlamento. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) – 

Senhor presidente, mais uma vez, desculpas, mas eu e 

o Deputado Adilson Espindula, nós vamos chegar 

atrasados na comissão que nós vamos instalar. 

Vamos eleger, daqui há pouco, o Deputado Adilson 

Espindula presidente da Comissão de Assistência 

Social. 

Foi até bom a gente atrasar um pouco para 

mostrar já o trabalho de V. Ex.ª, antes de assumir a 

comissão, esse trabalho maravilhoso que V. Ex.ª está 

fazendo lá no seu município de Santa Leopoldina. 

Vamos chegar um pouquinho atrasados, mas 

valeu a pena a gente ouvir o trabalho que V. Ex.ª está 

fazendo. E vamos agora para a Comissão de 

Assistência Social, eleger o deputado como 

presidente dessa comissão. 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) – 

Muito obrigado, Deputado Doutor Hércules. Também 

é sempre um grande prazer ouvi-lo, principalmente 

como médico, um dos melhores médicos que tem no 

estado do Espírito Santo. Fico muito feliz e honrado 

tê-lo comigo na Comissão de Assistência Social. 

Obrigado a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Muito bom, Deputado 

Adilson Espindula. Parabéns pela sua 

apresentação comovente, e até pelas 

intervenções, que foram muito ricas com o 

assunto e muito necessárias. Isso já indica, se for 

para ser presidente, como foi bom. 

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Senhor 

presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Tudo bem, Deputada. 

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu só 

quero informar que o Partido dos Trabalhadores 

retorna ao bloco. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Está confirmado. 

Obrigado, Deputada Iriny. Deferido.  

Nada mais havendo a tratar, vamos 

encerrar a presente sessão. Antes, porém, 

convoco as senhoras e os senhores deputados 

para a próxima, que será ordinária, segunda-

feira, dia 18 de fevereiro, às 15h. E serão 

designados o Expediente, o que ocorrer, e a 

Ordem do Dia, discussão única, nos termos do 

artigo 66, § 6.º, da Constituição Estadual, do 

veto total aposto ao Projeto de Lei n.º 46/2018.  

 

Está encerrada a presente sessão. Um 

abraço a todos. Muito obrigado! 

 

(Comunicamos que a próxima 

sessão será ordinária, segunda-

feira, dia 18 de fevereiro de 

2019, cuja Ordem do Dia é a 

seguinte: discussão única, nos 

termos do artigo 66, § 6.º, da 

Constituição Estadual, do veto 

parcial aposto ao Projeto de Lei 

n.º 46/2018)  

 

Encerra-se a sessão às 12h20min. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os 

Senhores Deputados Euclério Sampaio, 

Janete de Sá e Theodorico Ferraço. 

 

*As inserções em negrito trata-se de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 

ocorrências desta sessão. 
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