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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DELEGADO LORENZO PAZOLINI 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 081/2019 
 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. PHILIPE 
ANDRÉ CORREIA LEMOS e dá 
outras providências”. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA 
 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Philipe André Correia 
Lemos.  
 
Art. 2º Após a promulgação deste Decreto 
Legislativo deverá ser promovida a inclusão do 
Título de Cidadão Espírito-Santense do Sr. 
Philipe André Correia Lemos, no Anexo Único 
do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de 
dezembro de 2018, que consolidou a legislação 
referente à concessão de Títulos de Cidadão 
Espírito-Santense.  
 
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

 
Sala de Sessões, em 24 de setembro de 

2019. 
 

DELEGADO LORENZO PAZOLINI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
SR. PHILIPE ANDRÉ CORREIA LEMOS é natural 
de João Pessoa/PB e atualmente reside no 
Estado do Espírito Santo. Philipe é repórter da 
TV Gazeta há 13 anos. Em 02 de fevereiro de 

2009 passou a ser apresentador da afiliada da 
Globo no Espírito Santo e, em seguida, também 
começou a atuar na direção de programas. 
 
Exerceu sua vocação com maestria, e, por esta 
razão, foi selecionado a apresentar o maior 
Telejornal do país, o Jornal Nacional. No dia 21 
de setembro de 2019 apresentou o Telejornal 
demonstrando a sua competência e carisma 
para todo o Brasil, ficando entre os tópicos mais 
comentados na internet. 
 
Face ao exposto, Presidente e nobres Pares, 
conclamo o apoio de Vossas Excelências à 
aprovação desta proposição, para a concessão 
do título de cidadão espírito-santense ao SR. 
PHILIPE ANDRÉ CORREIA LEMOS, pelo 
reconhecimento do importante trabalho 
desempenhado dentro do Estado do Espírito 
Santo. 
 
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
E AOS ANIMAIS 

 
PRESIDENTE: Deputado Dr. RAFAEL FAVATTO 
VICE-PRESIDENTE: vago 
MEMBROS:  Deputado MARCOS GARCIA 
 Deputado FABRÍCIO GANDINI 
 Deputada IRINY LOPES  
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 02/10/2019 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 12h10 

 
PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
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e-mail da JUNTOS SOS AMBIENTAL, requerendo 
providências legais, em acordo com as 
competências desta Comissão Permanente pela 
abertura de Ação Publica pela nulidade dos 
TCAS 035 e 036/2018 e o cancelamento da  LO 
123/2018. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

PLC - 11/2016 Autor: Deputado Sergio Mageski - 
Análise do Mérito 
Modifica dispositivos da lei complementar nº 
833, de 30 de agosto de 2016, vedando a 
utilização do superávit do FUNDÁGUA e do 
FUNDEMA para outros fins. 
 

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: 
O que ocorrer. 
 

3 - COMUNICAÇÕES: 
 

 Convidados, os Srs. representantes da 
ARCELOR MITTAL, VALE S/A, IEMA - ES, 
MPES, MPF, IBAMA, Juntos SOS ES 
Ambiental para podermos acompanhar as 
ações que buscam à melhoria da qualidade 
do ar da Grande Vitória.  

 

obs.: esta pauta foi gerada em  25/01/2019 , 
sujeita a alteração até á hora da reunião. 
 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATOS 
 

ATO Nº 2068 
 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 

 CONCEDER LICENÇA ao Deputado 
EUCLÉRIO SAMPAIO, para tratamento de saúde, 
por 11 (onze) dias, a partir de 16/09/2019 a 
26/09/2019, na forma do Art. 305, inciso II, do 
Regimento Interno. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2069 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONCEDER LICENÇA ao Deputado 
RENZO VASCONCELOS, para tratamento de 
saúde, por 05 (cinco) dias, a partir de 
16/09/2019, na forma do Art. 305, inciso II, do 
Regimento Interno. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2070 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, THONNY EVERTON NUNES 
MALTA, do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2071 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, NILO ANDRE LOCATELLI DE 
OLIVEIRA, do cargo em comissão de 
Subcoordenador de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SCGRP, do gabinete do 
Deputado Renzo Vasconcelos, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
193035/2019. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2072 

 

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

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ROBERTA ANDREATTA, do 
cargo em comissão de Supervisor do Centro de 
Estudos e Pesquisas da Procuradoria, código 
SCEP, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2073 

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

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ELINE JOICE DE OLIVEIRA ELER, 
do cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2074 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, VICTOR LAMHA DE OLIVEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2075 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, NILO ANDRE LOCATELLI DE OLIVEIRA, 
para exercer o cargo em comissão de Técnico 
Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TSGRP, no gabinete do 
Deputado Renzo Vasconcelos, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
193035/2019. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO N º 2076 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, WHERLOM FERNANDO DE ALMEIDA, 
para exercer o cargo em comissão de Técnico 
Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TSGRP, no gabinete do 
Deputado Renzo Vasconcelos, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
193020/2019. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2077 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ELINE JOICE DE OLIVEIRA ELER, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor do 
Centro de Estudos e Pesquisas da Procuradoria, 
código SCEP, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2078 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, DANIELE SOUZA DE JESUS, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete do Deputado Dr. Emílio 
Mameri, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 193032/2019. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2079 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ROBERTA ANDREATTA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2080 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e; 
 

CONSIDERANDO o Parecer Consulta TC-
008/2019, relativo ao Processo TC-03019/2018-
1 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo; 
 

CONSIDERANDO o que consta no 
processo administrativo nº 122002/2012; 

 
RESOLVE: 

 
RETIFICAR o Ato nº 1073, publicado em 

06/06/2017, em nome do servidor efetivo 
ALVARO ALBANI COSTA; 
 

onde se lê: 
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“[...] CONCEDER 05% (cinco por 
cento), a partir de 24/05/2017, 
de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de 
ADICIONAL DE TEMPO DE 
SERVIÇO, a que faz jus ALVARO 
ALBANI COSTA, matrícula nº 
207956, Técnico em Tecnologia 
da Informação - ETTI. [...]” 

 
leia-se: 
 
“[...] CONCEDER 05% (cinco por 
cento), a partir de 04/06/2012 
(data da protocolização da 
averbação), de acordo com art. 
106 da Lei Complementar nº 
46/94, de ADICIONAL DE TEMPO 
DE SERVIÇO, a que faz jus 
ALVARO ALBANI COSTA, 
matrícula nº 207956, Técnico em 
Tecnologia da Informação - ETTI. 
[...]” 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2081 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
CONCEDER 02% (dois por cento), a partir 

de 04/08/2016, de acordo com art. 108 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
ASSIDUIDADE, a que faz jus ALVARO ALBANI 
COSTA, matrícula nº 207956, Técnico em 
Tecnologia da Informação - ETTI, referente ao 1º 
decênio de 07/08/2006 a 03/08/2016. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2018. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  

ATO Nº 2082 
 

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

 
CONCEDER 05% (cinco por cento), a 

partir de 08/09/2019, de acordo com art. 106 
da Lei Complementar nº 46/94, de ADICIONAL 
DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus BIANCA 
CALDEIRA LOREIRO GUISSO DAS NEVES, 
matrícula nº 207219, Assessor Júnior da 
Secretaria - AJS. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

 
ATO Nº 2083 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

ELEVAR para 10% (dez por cento), a 
partir de 06/08/2016, de acordo com art. 106 
da Lei Complementar nº 46/94, de ADICIONAL 
DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus ALVARO 
ALBANI COSTA, matrícula nº 207956, Técnico 
em Tecnologia da Informação - ETTI. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

 
ATO Nº 2084 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
ELEVAR para 35% (trinta e cinco por 

cento), a partir de 04/03/2019, de acordo com 
art. 106 da Lei Complementar nº 46/94, 
combinado com art. 1º da LC nº 128/98 de 
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz 
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jus CLAUDIA MARÇAL RODRIGUES CRUZ, 
matrícula nº 035409, Consultor Parlamentar 
Temático - ECPT. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

 
ATO Nº 2085 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 9080/2019, requerimento de 
auxílio-saúde nº 31/2019, resolve: 

 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor PAULO 
CESAR DE OLIVEIRA MOURA, matrícula 209728, 
ocupante do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2086 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 8989/2019, requerimento de 
auxílio-saúde nº 29/2019, resolve: 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor CARLOS 
GIOVANE MARINHO, matrícula 209423, 
ocupante do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de representação 
Parlamentar, código TJGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2087 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 8706/2019, requerimento de 
auxílio-saúde nº 26/2019, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora GERUSA 
BAPTISTI, matrícula 210006, ocupante do cargo 
em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2088 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
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termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta 
no processo nº 9497/2019, requerimento de 
auxílio-saúde nº 33/2019, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que 
trata a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor 
DANILO FABRES PEZZIN, matrícula 210015, 
ocupante do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2089 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, nos termos do art. 189 e 191 da Lei 
Complementar nº 46, de 31 de janeiro 1994, e 
o que consta no processo nº 9790/2019, 
requerimento de auxílio-saúde nº 34/2019, 
resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que 
trata a Resolução nº 4.971/2017 à servidora 
GIOVANNA FURTADO CHIABAI, matrícula 
209236, ocupante do cargo em comissão de 
Supervisor do PROCON Assembleia, código 
SPROCON. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2090 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 8º da Resolução nº 5.417, 
de 06 de abril de 2018, que regulamenta a 
concessão de auxílio-creche na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, nos termos dos arts. 88 e 91 da Lei 
Complementar nº 46, de 31 de janeiro 1994, e 
conforme processo nº 9480/2019, 
requerimento de auxílio-creche nº 07/2019, 
resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-creche nos termos 
do art. 2º, caput, da Resolução nº 5.417/2018 
ao servidor FERNANDO DE AGUIAR E 
MIRANDA, matrícula 201613, titular do cargo 
efetivo de Técnico em Tecnologia da 
Informação, código ETTI, referente ao 
dependente Leonardo Perim e Miranda. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2091 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 8º da Resolução nº 5.417, 
de 06 de abril de 2018, que regulamenta a 
concessão de auxílio-creche na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, nos termos dos arts. 88 e 91 da Lei 
Complementar nº 46, de 31 de janeiro 1994, e 
conforme processo nº 8987/2019, 
requerimento de auxílio-creche nº 05/2019, 
resolve: 

 
CONCEDER o auxílio-creche nos termos 

do art. 2º, caput, da Resolução nº 5.417/2018 
ao servidor CARLOS GIOVANE MARINHO, 
matrícula 209423, ocupante do cargo em 
comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, 
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referente à dependente Leticia Rodrigues 
Marinho. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 2092 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 8º da Resolução nº 5.417, 
de 06 de abril de 2018, que regulamenta a 
concessão de auxílio-creche na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, nos termos dos arts. 88 e 91 da Lei 
Complementar nº 46, de 31 de janeiro 1994, e 
conforme processo nº 9225/2019, 
requerimento de auxílio-creche nº 06/2019, 
resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-creche nos termos 
do art. 2º, caput, da Resolução nº 5.417/2018 
à servidora DANIELA EMILINE MOSCHEN 
TOTOLA MAI FRAGA, matrícula 209436, 
ocupante do cargo em comissão de Assessor 
Sênior da Secretaria, código ASS, referente ao 
dependente Miguel Totola Mai Fraga. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2093 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 8º da Resolução nº 5.417, 
de 06 de abril de 2018, que regulamenta a 
concessão de auxílio-creche na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, nos termos dos arts. 88 e 91 da Lei 
Complementar nº 46, de 31 de janeiro 1994, e 
conforme processo nº 8844/2019, 
requerimento de auxílio-creche nº 03/2019, 
resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-creche nos termos 
do art. 2º, caput, da Resolução nº 5.417/2018 
à servidora LUANA NASCIMENTO AMANCIO 
SOUSA, matrícula 209679, ocupante do cargo 
em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, 
referente ao dependente Caetano Amancio 
Sousa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: PAULO ANTÔNIO 
MARQUES MOTTA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 26.09.2019 a 25.09.2020 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

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

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

 

3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 24 de setembro de 2019. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
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ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
PORTARIA Nº 230 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem: 
 SUSPENDER e MARCAR as férias 
regulamentares da servidora abaixo 
relacionada: 
 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 
marcado 

A partir de 
Marcar 

para 
Quantidade 

de dias 

206046 
LARISSA 
REISEN 

2016 
18/09/2019 

a 
30/09/2019 

24/09/2019 
16/12/2019 

a 
22/12/2019 

07 (sete) 
dias 

restantes 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 24 de setembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 231 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, 
resolve: 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

207056 
CASSIO 
GIMENES 
DE SOUZA 

2019 
29/09/2019 

a 
28/10/2019 

02/01/2021 
a 

31/01/2021 

30 (trinta) 
dias 

207885 
FABRICIO 
PINHAL 
CARREIRA 

2019 
02/01/2020 

a 
31/01/2020 

23/09/2019 
a 

22/10/2019 

30 (trinta) 
dias 

208876 
JESSICA 
SOUZA 
BARBOSA 

2019 
07/10/2019 

a 
05/11/2019 

23/01/2020 
a 

21/02/2020 

30 (trinta) 
dias 

209548 

JOSE DE 
OLIVEIRA 
CAMILLO 
FILHO 

2019 
03/12/2019 

a 
01/01/2020 

02/12/2019 
a 

16/12/2019 
e 

13/01/2020 
a 

27/01/2020 

30 (trinta) 
dias 

208450 
RODOLPHO 
DE SA E 
PAIXAO 

2019 
04/11/2019 

a 
03/12/2019 

18/11/2019 
a 

17/12/2019 

30 (trinta) 

dias 

200665 

ZILA MARIA 
ESPINDULA 
DE 
ALCANTARA 

2019 
03/11/2019 

a 
17/11/2019 

18/11/2019 
a 

02/12/2019 

15 (quinze) 
dias 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 24 de setembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ERRATA 
 
 Na Portaria nº 423, publicada em 
30/11/2018, na parte referente ao servidor 
DARCY MARCHIORI DE PAULA GAIGHER; 
 

onde se lê: 
 
“[…] 04/11/2019 a 03/12/2019 - 30 
(trinta) dias […]” 
 
 
leia-se: 
 
“[…] 04/11/2019 a 27/11/2019 - 24 
(vinte e quatro) dias […]” 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 25 de setembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 
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COMUNICADO 

 

 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 26.09.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR 

Defesa e Apoio à Diversificação Agrícola no Espirito santo 

04h05 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
FRENTE PARLAMENTAR 

Coleta e Tratamento de Esgoto na Grande Vitória 

06h20 REUNIÃO ORDINÁRIA CPI Dos Maus Tratos Contra os Animais 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV No programa dessa semana, conheça os corantes naturais  de frutas 
tropicais  que promovem benefícios à saúde 

08h00 STJ NOTÍCIAS Veja no STJ Notícias dessa semana: STJ considera ilegal a prisão por 
descumprimento de delação premiada.  Assistência médica domiciliar 
não pode ser excluída pelos planos se saúde, sem que cada caso seja 
previamente analisado. E ainda, os cuidados com a transferência de 
veículos 

08h30 UTILIDADE PÚBLICA Pensão Alimentícia 

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

09h00 FRENTE PARLAMENTAR (V) Criação de Estatal para Gestão de Hospitais Públicos 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cerca de 60 milhões de 
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brasileiros estão negativados. O número representa cerca de 40% da 
população. Especialistas afirmam que uma das principais causas do 
endividamento é a falta de educação financeira. Saiba mais sobre o 
assunto e as dicas dos especialistas para sair do vermelho e ter saúde 
financeira 

12h30 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Cível do Ministério Público Estadual (MP-ES), na 
Serra, Ronaldo Gonçalves de Assis fala ao programa MP com Você sobre 
a atuação da Justiça na defesa e proteção do meio ambiente na Serra 

13h00 DEDO DE PROSA Sara Passabom apresenta o livro "A Performance Bantu do Caxambu", 
resultado de sua pesquisa acadêmica. A obra analisa manifestações do 
caxambu nas comunidades tradicionais do sul do Espírito Santo e 
também registra as experiências da pesquisadora em Moçambique, na 
África 

13h30 CONEXÃO ELEITORAL INSS iniciou as tratativas com o TSE para usar a base de dados de 
identificação civil nacional para checar informações das pessoas 
cadastradas na previdência social. Eleitores que estavam no exterior tem 
30 dias após o retorno para justificar a ausência nas urnas 

14h00 CIÊNCIA E LETRAS Senti na Pele 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ES 

Trabalhos do Tribunal de Contas do Espirito Santo 

18h00 COM A PALAVRA Formado em Direito e Medicina e pós-graduado em Administração 
Hospitalar, o Deputado Doutor Hércules Já foi motorista de ambulância, 
vereador em Cachoeiro de Itapemirim e cinco vezes em Vila Velha. Ele 
está no quarto mandato consecutivo como deputado estadual e é o 
convidado do Programa Com a Palavra 

18h30 DEDO DE PROSA Sara Passabom apresenta o livro "A Performance Bantu do Caxambu", 
resultado de sua pesquisa acadêmica. A obra analisa manifestações do 
caxambu nas comunidades tradicionais do sul do Espírito Santo e 
também registra as experiências da pesquisadora em Moçambique, na 
África 

19h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE SAÚDE (V) 

Debate Sobre a Importância da Doação de Órgãos 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 A GRANDE REPORTAGEM Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cerca de 60 milhões de 
brasileiros estão negativados. O número representa cerca de 40% da 
população. Especialistas afirmam que uma das principais causas do 
endividamento é a falta de educação financeira. Saiba mais sobre o 
assunto e as dicas dos especialistas para sair do vermelho e ter saúde 
financeira 

22h45 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Cível do Ministério Público Estadual (MP-ES), na 
Serra, Ronaldo Gonçalves de Assis fala ao programa MP com Você sobre 
a atuação da Justiça na defesa e proteção do meio ambiente na Serra 

23h15 DEDO DE PROSA Sara Passabom apresenta o livro "A Performance Bantu do Caxambu", 
resultado de sua pesquisa acadêmica. A obra analisa manifestações do 
caxambu nas comunidades tradicionais do sul do Espírito Santo e 
também registra as experiências da pesquisadora em Moçambique, na 
África 

23h45 COM A PALAVRA Formado em Direito e Medicina e pós-graduado em Administração 
Hospitalar, o Deputado Doutor Hércules Já foi motorista de ambulância, 
vereador em Cachoeiro de Itapemirim e cinco vezes em Vila Velha. Ele 
está no quarto mandato consecutivo como deputado estadual e é o 
convidado do Programa Com a Palavra 

 

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 

 
OCTOGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 23 DE 
SETEMBRO DE 2019. 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, à hora 
regimental, para ensejar o início 
da sessão, registram presença os 
senhores deputados Capitão 
Assumção, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Dr. Rafael 
Favatto, Enivaldo dos Anjos, 
Freitas, Hudson Leal,  Luciano 
Machado, Marcelo Santos, 
Marcos Garcia, Sergio Majeski, 
Torino Marques e Vandinho 
Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Há quorum para abertura da sessão, de 
acordo com o painel eletrônico, onde já temos 
os registros dos seguintes parlamentares: 
Capitão Assumção; Coronel Alexandre Quintino; 
Adilson Espindula; Delegado Danilo Bahiense; 
Delegado Lorenzo Pazolini; Doutor Hércules; Dr. 
Emílio Mameri; Doutor Rafael Favatto; líder do 
Governo, Enivaldo Euzébio dos Anjos; deputado 
Euclério Sampaio, de licença médica; deputado 
Freitas; Hudson Bocão Leal, nosso corregedor; 
Luciano Machado; Marcelo Santos; Marcos 
Garcia; ex-líder da oposição, Sergio Majeski; 2.º 
vice-presidente, Torino Marques, e Vandinho 
Leite. 

 
(Registram presença os senhores 
deputados Adilson Espindula e 
Coronel Alexandre Quintino) 

 
Invocando a proteção de Deus, declaro 

aberta a sessão e convido o deputado Enivaldo 
Euzébio dos Anjos para que possa proceder à 
leitura de um versículo da Bíblia.  

Sendo assim, solicito a todos que se 
coloquem em posição de respeito. 

 

(O senhor deputado Enivaldo dos 
Anjos lê Provérbios, 03:01) 

 

(Assume a 1.ª secretaria o 
senhor deputado Luciano 
Machado e a 2.ª secretaria, a 
convite do presidente, o senhor 
deputado Enivaldo dos Anjos) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Amém! 

Encontrei uma fotografia aqui na mesa 
do plenário. Quem souber de quem é a 
fotografia, está aqui. Vou entregar à disposição 
da assessoria. 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Manda para a delegacia de 
polícia, por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Deputado Enivaldo dos Anjos para fazer 
a leitura da ata da sessão anterior. 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Senhor presidente, ata 
devidamente publicada no site da Assembleia 
Legislativa, à disposição dos senhores 
deputados. Então, considero-a lida. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Considerada lida, conforme, inclusive, à 
nova interpretação do Regimento Interno desta 
Casa. 
 Eu gostaria, em nome da Assembleia 
Legislativa, de fazer um registro importante. 
Aproveitar este momento para parabenizar o 
jornalista Philipe Lemos, que no último sábado 
esteve à frente da bancada do Jornal Nacional 
como parte das comemorações do aniversário 
de cinquenta anos do programa.  
 Philipe, que nasceu em João Pessoa, na 
Paraíba, mudou-se muito novo para Nova 
Venécia, depois para Vitória. Passou uma 
temporada na TV Gazeta Sul, em Cachoeiro, e 
agora, conquistou o capixaba. Está diariamente, 
há dez anos, nos acompanhando na hora do 
almoço para nos deixar muito bem informados. 
 Este fim de semana, foi lá nos estúdios 
da Globo e muito bem representou o Espírito 
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Santo, a Rede Gazeta, e todo o jornalismo 
capixaba. E fez bonito. Não decepcionou 
nenhum capixaba. Ficou em segundo lugar nos 
assuntos mais comentados no Twitter durante a 
apresentação do telejornal mais importante da 
televisão brasileira, o Jornal Nacional. Ao lado 
da jornalista Ana Lídia, lá de Rondônia, 
Philipe Lemos colocou o Espírito Santo em 
destaque para todo o país. 
 Meus parabéns ao Philipe Lemos, que 
com sua competência e seu carisma roubou, no 
bom sentido, a cena e conquistou os elogios de 
todos os cantos de nosso estado brasileiro. E 
também à Rede Gazeta, que nos mantém bem 
informados todos os dias, com uma equipe 
preparada, competente e isenta, com notícias 
de última hora e de relevância para todos nós. 
 Parabéns a todos, em nome do Poder 
Legislativo Estadual, e em especial ao 
Philipe Lemos, que eu quero aqui dar o meu 
abraço e cumprimentá-lo pelo brilhante 
desempenho. 

Solicito, neste momento, ao deputado 
Luciano Machado que proceda à leitura do 
Expediente para simples despacho. 

 

(Registram presença os senhores 
deputados Alexandre Xambinho 
e Janete de Sá) 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

 1. Ofício n.º 048/2019, do deputado 
Torino Marques, comunicando a instalação da 
Frente Parlamentar Estadual em Defesa 
Qualidade de Vida da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista, quando foram eleitos para 
Presidente, o deputado Torino Marques e para 
Secretário Executivo, o deputado Delegado 
Danilo Bahiense. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80686&arquivo=Arquivo/Docum
ents/OIC/80686-084000530118092019-
assinado.pdf#P80686  
 

  (Registra presença o senhor 
deputado Engenheiro José Esmeraldo) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. À Secretaria para providenciar o 
comunicado e arquivar o processo. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

 2. Mensagem n.º 024/2019, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei nº 090/2019, de autoria 
do deputado Marcelo Santos, que denomina 
Rodovia Leonor Lube o Corredor Sudoeste, que 
liga a Rodovia Leste-Oeste (Aloízio Santos), no 
município de Cariacica/ES, ao município de 
Viana/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80680&arquivo=Arquivo/Docum
ents/MV/80680-181015725717092019-
assinado.pdf#P80680  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
 3. Mensagem nº 025/2019, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei nº 304/2019, de autoria 
do deputado Euclério Sampaio, que dispõe 
sobre a proibição da comercialização e 
distribuição de produtos alimentícios cujas 
embalagens apresentem riscos à segurança 
alimentar e à saúde do consumidor. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80677&arquivo=Arquivo/Docum
ents/MV/80677-180250224717092019-
assinado.pdf#P80677  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. À Comissão de Justiça. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

 4. Mensagem n.º 103/2019, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 113/2019, 
do deputado Sergio Majeski. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80679&arquivo=Arquivo/Docum
ents/RRI/80679-180841522417092019-
assinado.pdf#P80679  
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ao deputado Sergio Majeski, por cópia. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

 5. Mensagem n.º 104/2019, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 114/2019, 
do deputado Sergio Majeski. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80681&arquivo=Arquivo/Docum
ents/RRI/80681-181208866617092019-
assinado.pdf#P80681  
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ao deputado Sergio Majeski, por cópia. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
 6. Mensagem n.º 105/2019, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 116/2019, 
da deputada Janete de Sá. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80683&arquivo=Arquivo/Docum
ents/RRI/80683-181827867417092019-
assinado.pdf#P80683  
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - À deputada Janete de Sá, por cópia. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

 7. Mensagem nº 106/2019, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 118/2019, 
do deputado Carlos Von. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80854&arquivo=Arquivo/Docum
ents/RRI/80854-162915886520092019-
assinado.pdf#P80854  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Só um minuto.  

Mudando o meu despacho, o papel 
encaminhado ao ex-líder da oposição, Sergio 
Majeski, são os originais que o deputado requer. 

Defiro. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
 7. Mensagem n.º 106/2019, do 
Governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação nº 118/2019, 
do Deputado Carlos Von. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80854&arquivo=Arquivo/Docum
ents/RRI/80854-162915886520092019-
assinado.pdf#P80854  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ao deputado Carlos Von, por cópia. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

 8. Mensagem n.º 107/2019, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 117/2019, 
do deputado Carlos Von. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80853&arquivo=Arquivo/Docum
ents/RRI/80853-162627964320092019-
assinado.pdf#P80853 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ao deputado Carlos Von, por cópia. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
 9. Mensagem n.º 019/2019, do 
governador do Estado, comunicando o 
afastamento das atividades de governo 
durante o período de 20/09/2019 (a partir das 
13h) a 27/09/2019 (até 14h), em viagem oficial 
à Verona, na Itália, para participar da “Verona 
Stone Fair - Marmomacc 2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80860&arquivo=Arquivo/Docum
ents/MGE/80860-175451210520092019-
assinado.pdf#P80860  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. Publique-se. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
 10. Emenda Modificativa n.º 001/2019, 
do deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
Projeto de Lei n.º 611/2019, de sua autoria, 
que dispõe sobre a obrigação dos postos de 
combustíveis em realizar o teste de qualidade 
no combustível líquido, quando o consumidor 
solicitar, e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80733&arquivo=Arquivo/Docum
ents/EM/80733-171032395618092019-
assinado.pdf#P80733  
 
   (Registra presença o senhor 
deputado Carlos Von) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei n.º 611/2019. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
 11. Emenda Modificativa n.º 002/2019, 
do deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
Projeto de Lei n.º 611/2019, de sua autoria, 
que dispõe sobre a obrigação dos postos de 
combustíveis em realizar o teste de qualidade 
no combustível líquido, quando o consumidor 
solicitar, e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80734&arquivo=Arquivo/Docum
ents/EM/80734-171201473918092019-
assinado.pdf#P80734  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei n.º 611/2019. 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
 12. Projeto de Lei n.º 785/2019, do 
deputado Torino Marques, que obriga os 
estabelecimentos comerciais a informar, em 
placas próprias, situadas nas respectivas 
prateleiras ou gôndolas de exposição dos 
produtos, o uso do sistema de escrita em 
relevo anagliptografia - Braile no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80659&arquivo=Arquivo/Docum
ents/PL/80659-152858438517092019-
assinado.pdf#P80659  
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa do Consumidor, de Saúde e 
de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
 13. Projeto de Lei n.º 786/2019, do 
deputado Torino Marques, que inclui os 
doadores de medula óssea nos grupos 
prioritários de vacinação gratuita contra o vírus 
da gripe no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80658&arquivo=Arquivo/Docum
ents/PL/80658-152610406817092019-
assinado.pdf#P80658  
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Saúde e de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
 14. Projeto de Lei n.º 787/2019, do 
deputado Capitão Assumção, que proíbe as 
casas bancárias e congêneres a transferirem 
recursos de seus correntistas para modalidade 
de investimento incompatível com o perfil do 
investidor, e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80667&arquivo=Arquivo/Docum
ents/PL/80667-154124643217092019-
assinado.pdf#P80667  
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Devolva-se ao autor. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
 15. Projeto de Lei n.º 790/2019, da 
deputada Janete de Sá, que acrescenta item ao 
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Anexo Único da Lei n.º 10.976, de 14 de janeiro 
de 2019, declarando de utilidade pública a 
Associação de Moradores do Bairro Decão, no 
município de Montanha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80690&arquivo=Arquivo/Docum
ents/PL/80690-093356849918092019-
assinado.pdf#P80690  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. À Comissão de Justiça na 
forma do art. 276 do Regimento Interno. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
 16. Projeto de Lei n.º 791/2019, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, que institui 
diretrizes para a prestação de auxílio, proteção 
e assistência a policiais vítimas de violência, na 
forma que especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80702&arquivo=Arquivo/Docum
ents/PL/80702-132644428018092019-
assinado.pdf#P80702  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Devolva-se ao autor. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

 17. Projeto de Lei n.º 792/2019, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, que estabelece a 
obrigatoriedade da realização de teste de 
Hepatite "C", em conjunto com o exame de 
Hemograma, para detecção prévia das doenças 
que especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80715&arquivo=Arquivo/Docum
ents/PL/80715-151001285718092019-
assinado.pdf#P80715 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Devolva-se ao autor. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 18. Projeto de Lei n.º 793/2019, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe sobre 
a inclusão de medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à 
automutilação e ao suicídio no projeto 
pedagógico das escolas públicas do Estado e dá 
outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80724&arquivo=Arquivo/Docum
ents/PL/80724-155716198318092019-
assinado.pdf#P80724  
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Devolva-se ao autor. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

 19. Projeto de Lei n.º 794/2019, da 
deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre a 
implantação de terminais de autoatendimento 
especialmente adaptados ao acesso e uso por 
pessoas com deficiência, especialmente as com 
nanismo e usuárias de cadeiras de rodas, nos 
termos do Decreto da Presidência da República 
n.º 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80732&arquivo=Arquivo/Docum
ents/PL/80732-164203829318092019-
assinado.pdf#P80732  
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei n.º 377/2019. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

  20. Projeto de Lei n.º 795/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade das operadoras 
de planos de saúde avisarem aos conveniados 
e à ANS sobre o descredenciamento de 
estabelecimentos hospitalares, clínicas 
médicas, laboratórios, médicos e outros 
serviços dos seus quadros, por iniciativa dos 
mesmos, no âmbito do Estado, e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80735&arquivo=Arquivo/Docum
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ents/PL/80735-171726537218092019-
assinado.pdf#P80735  
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa do Consumidor, de Saúde e 
de Finanças. 

Com a palavra o deputado Rafael 
Favatto. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Senhor presidente, gostaria de 
recorrer à Comissão de Justiça dos meus três 
projetos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - O pedido de V. Ex.ª é uma ordem! 
Defiro. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Obrigado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

  
 21. Projeto de Lei n.º 796/2019, do 
deputado Vandinho Leite, que acrescenta item 
ao Anexo I da Lei n.º 10.973, de 14 de Janeiro 
de 2019, instituindo o Dia Estadual dos 
Motoristas de Aplicativos a ser celebrado, 
anualmente, dia 19 de Setembro. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80775&arquivo=Arquivo/Docum
ents/PL/80775-120952251919092019-
assinado.pdf#P80775  
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS - PDT) - 
Publique-se. À Comissão de Justiça na forma do art. 
276 do Regimento Interno. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

  
 22. Projeto de Lei n.º 799/2019, da 
deputada Iriny Lopes, que acrescenta item ao 
Anexo I da Lei n.º 10.973, de 14 de janeiro de 
2019, instituindo o Dia das Defensoras e dos 
Defensores de Direitos Humanos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80796&arquivo=Arquivo/Docum

ents/PL/80796-143755006119092019-
assinado.pdf#P80796  
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. À Comissão de Justiça na 
forma do art. 276 do Regimento Interno. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

 23. Projeto de Lei n.º 800/2019, da 
deputada Iriny Lopes, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei n.º 10.976, de 14 de janeiro 
de 2019, declarando de utilidade pública 
“Associação dos Pequenos Agricultores da 
Região de Pedra Bonita (APARPEB)”, no 
município de Pancas/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80802&arquivo=Arquivo/Docum
ents/PL/80802-144415757019092019-
assinado.pdf#P80802 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. À Comissão de Justiça na 
forma do art. 276 do Regimento Interno. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
  
 24. Projeto de Lei n.º 801/2019, do 
deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a 
proibição da cobrança de valores adicionais - 
sobretaxa para matrícula ou mensalidade de 
estudantes portadores de síndrome de Down, 
autismo, transtorno invasivo do 
desenvolvimento ou outras síndromes e dá 
outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80783&arquivo=Arquivo/Docum
ents/PL/80783-124735678819092019-
assinado.pdf#P80783  
   

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Educação e de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

  
 25. Projeto de Lei n.º 802/2019, do 
deputado Euclério Sampaio, que determina 
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que todas as escolas públicas do ensino 
fundamental e médio do Estado  apresentem 
aos seus alunos, ao menos uma vez no ano 
letivo, o Programa Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência (Proerd), e fixa outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80789&arquivo=Arquivo/Docum
ents/PL/80789-133040387719092019-
assinado.pdf#P80789  
 
   (Registra presença o senhor 
deputado Gandini) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Devolva-se ao autor.  

Antes, porém, de passarmos para o 
próximo item - item n.º 26, informo a todas as 
senhoras e senhores deputados que o deputado 
Euclério Sampaio permanecerá esta semana de 
licença médica. E, para satisfação de todos, ele 
estará de volta na próxima segunda-feira. 
Segura o plenário! 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Informar a V. Ex.ª se é permitido eu recorrer do 
projeto dele à Comissão de Justiça, já que ele 
está de licença, na condição de membro da base 
do Governo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - A Mesa acolhe V. Ex.ª que representa, 
como bem e bastante procurador, o deputado 
Euclério de Azevedo Sampaio Júnior, na 
condição de líder do Governo. 

À Comissão de Justiça ao deferimento do 
item 25, de autoria do deputado Euclério 
Sampaio, que foi devolvido ao autor, mas com 
recurso interposto pelo deputado Enivaldo dos 
Anjos, representando o deputado Euclério 
Sampaio, junto à Mesa Diretora, através da 
Comissão de Justiça. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
 26. Projeto de Lei n.º 803/2019, do 
deputado Marcelo Santos, que acrescenta item 
ao Anexo I da Lei n.º 10.974, de 14 de janeiro 
de 2019, conferindo ao Município de Anchieta 
o Título de Capital  Estadual da  Moqueca 
Capixaba. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80849&arquivo=Arquivo/Docum
ents/PL/80849-150117124720092019-
assinado.pdf#P80849  

  
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Turismo e de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

 27. Projeto de Lei n.º 804/2019, do 
deputado Sergio Majeski, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da publicidade prévia das 
indicações para os cargos do alto escalão do 
governo e das empresas públicas, e 
estabelece a obrigatoriedade de análise pelo 
Conselho Estadual de Ética Pública do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80851&arquivo=Arquivo/Docum
ents/PL/80851-160032867020092019-
assinado.pdf#P80851  
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Devolva-se ao autor. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

  28. Projeto de Lei n.º 805/2019, 
do deputado Dr. Emílio Mameri, que dispõe 
sobre as normas e princípios a serem 
observados pelos estabelecimentos comerciais, 
no âmbito do Estado, cujas atividades 
envolvam exposição, higiene, estética, 
permanência, venda ou doação de animais, e 
dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80855&arquivo=Arquivo/Docum
ents/PL/80855-164632529520092019-
assinado.pdf#P80855  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa do Consumidor, de Saúde e 
de Finanças. 
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O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, pela ordem! 

  
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pela ordem, deputado Sergio Majeski. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Gostaria 

de recorrer à Comissão de Justiça, o Projeto de 
Lei n.º 804/2019. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Vou fazer uma análise com os membros 
da Mesa. Concordam? Defiro. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 

obrigado, presidente! 
  
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
29. Projeto de Lei n.º 807/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
dispõe sobre a determinação da adoção de 
medidas de proteção a vítimas e testemunhas, 
nos procedimentos de inquéritos policiais e nos 
boletins de ocorrência, no âmbito do Estado, e 
dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80866&arquivo=Arquivo/Docum
ents/PL/80866-081245619223092019-
assinado.pdf#P80866  
   

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Segurança, de Saúde e de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

  
30. Projeto de Decreto Legislativo n.º 

080/2019, da Mesa Diretora, que acrescenta 
item ao Anexo Único do Decreto legislativo n.º 
148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
Dario Pereira Paes Filho. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80757&arquivo=Arquivo/Docum
ents/PDL/80757-104122615019092019-
assinado.pdf#P80757  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. À Comissão de Cidadania, 
na forma do art. 276 do Regimento Interno. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

  
31. Requerimento n.º 289/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 
de juntada da Lei n.º 10.939, de 17 de 
setembro de 2019, do Estado do Mato Grosso, 
em anexo, aos autos do Projeto de Lei 
Complementar n.º 38/2019, de sua autoria, 
que dispõe sobre as prerrogativas dos Agentes 
Penitenciários e dos Agentes de Segurança 
Socioeducativos, do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80731&arquivo=Arquivo/Docum
ents/REQ/80731-162357451918092019-
assinado.pdf#P80731  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei n.º 038/2019. 

 

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

144/2019, do deputado Hudson Leal, ao 
Secretário de Estado da Saúde, quantidade de 
procedimentos realizados dentro do contrato 
n.º 0123/2012 e de seus aditivos, dentre outras 
matérias correlatas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80689&arquivo=Arquivo/Docum
ents/RQI/80689-091941223018092019-
assinado.pdf#P80689  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Oficie-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
  

33. Requerimento de Informação n.º 
145/2019, do deputado Carlos Von, ao 
Secretário de Estado de Desenvolvimento, 
sobre a obra de recapeamento asfáltico 
realizada pela extensão da Rodovia ES 060, no 
trecho compreendido entre cidades de 
Guarapari e Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80820&arquivo=Arquivo/Docum
ents/RQI/80820-160435455319092019-
assinado.pdf#P80820  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Oficie-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

 34. Requerimento n.º 290/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos 
termos do artigo 81, §3.º do Regimento 
Interno, que seja retirada da Comissão de 
Justiça o Projeto de Lei n.º 355/2019, de sua 
autoria, que institui a Semana Estadual de 
Políticas Sobre Drogas, a ser realizada 
anualmente na quarta semana do mês de 
junho. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80740&arquivo=Arquivo/Docum
ents/REQ/80740-081635954919092019-
assinado.pdf#P80740  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Defiro. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
  

 35. Requerimento n.º 291/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos 
termos do artigo 81, §3.º do Regimento 
Interno, que seja retirada da Comissão de 
Justiça o Projeto de Lei n.º 106/2019, de sua 
autoria, que dispõe sobre a cassação da 
inscrição no cadastro de contribuintes das 
empresas que utilizarem trabalho infantil. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80741&arquivo=Arquivo/Docum
ents/REQ/80741-081834033319092019-
assinado.pdf#P80741  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Defiro. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

 36. Requerimento n.º 292/2019, do 
deputado Euclério Sampaio, com base no 

artigo 305, II do Regimento Interno, de licença 
para tratamento de saúde por 11 dias, 
contados a partir do dia 16 de setembro de 
2019, conforme atestado médico. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80848&arquivo=Arquivo/Docum
ents/REQ/80848-145719889820092019-
assinado.pdf#P80848  

   
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de licença. 

Com a palavra, Capitão Assumção. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, eu quero recorrer do item 
14 à Comissão de Justiça, por gentileza.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - A Mesa acolhe o pedido de V. Ex.ª.  
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Muito obrigado, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - E defere, com aquiescência do Coronel 
Alexandre Quintino. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Segunda parte 

do Expediente, sujeito à deliberação. 
 
 37. Requerimento n.º 144/2019, da 
Mesa Diretora, de sessão solene, em alusão ao 
Dia das Crianças, a realizar-se às 14h, do dia 16 
de outubro do corrente ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80754&arquivo=Arquivo/Docum
ents/RSE/80754-101920471419092019-
assinado.pdf#P80754  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
 38. Indicação n.º 2292/2019, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para concessão de incentivo fiscal para 
contribuintes do ICMS que venham a financiar 
projetos esportivos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80693&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/80693-101958856118092019-
assinado.pdf#P80693  
  
 39. Indicação n.º 2293/2019, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para liberação do pagamento de 
pedágio, junto à concessionária RODOSOL, de 
veículos que estejam fazendo o transporte de 
pessoas com doenças graves, degenerativas e 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA), para 
tratamento médico na capital do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80694&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/80694-102226450118092019-
assinado.pdf#P80694 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir as 

indicações do deputado Torino Marques, 
deputados que aprovam permaneçam como se 
encontram; os contrários se calem para sempre. 
(Pausa) 

Calaram-se. 
Aprovadas.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
 40. Indicação n.º 2294/2019, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para substituição da viatura, que faz 
o patrulhamento rural de São João do Sobrado 
e região, distrito do município de Pinheiros/ES, 
lotado na Jurisdição do 2.º Batalhão da Policia 
Militar de Nova Venécia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80704&arquivo=Arquivo/Docum

ents/IND/80704-132750334418092019-
assinado.pdf#P80704  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão.  

Com a palavra o deputado Alexandre 
Xambinho para encaminhar a votação como 
autor. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Senhor presidente, encaminho votação pedindo 
aos pares a votação dessa indicação à Polícia 
Militar para substituir a viatura do 
patrulhamento rural lá na região de São João do 
Sobrado, em Pinheiros, viatura que se encontra 
hoje no momento atendendo essa região de São 
João do Sobrado e está acabada praticamente, 
não funciona. E a gente precisa atender aquela 
comunidade rural o mais rápido possível com 
uma nova viatura. Muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - A indicação do deputado Xambinho, que 
solicita aos colegas deputados que aprovem.  

Encerrada a discussão, com o 
encaminhamento do autor. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada por unanimidade. 
Vai ser reformada a viatura. 
Próximo item. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
  

 41. Indicação n.º 2295/2019, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, ao governador do 
Estado, para obras de acostamento nas 
estradas do Programa Caminhos do Campo, 
localizadas no município de Dores do Rio 
Preto/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80707&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/80707-134836087218092019-
assinado.pdf#P80707  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão.  

Com a palavra o deputado Rafael Favatto 
para encaminhar a votação.  
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O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Queria solicitar aos nossos pares 
para aprovarem a nossa indicação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O deputado Rafael Favatto solicita aos 
nobres pares que aprovem o requerimento de S. 
Ex.ª através da Indicação 2.295. 

Encerrada a discussão. 
Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

 42. Indicação n.º 2296/2019, do 
deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado, para obras de recapeamento 
asfáltico e reposição de sinalização da BR 342, 
no trecho da Comunidade Chapadinha a Sede 
do município de Nova Venécia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80695&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/80695-114554680118092019-
assinado.pdf#P80695  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

V. Ex.ª vai encaminhar? V. Ex.ª como 
autor? (Pausa) 

O plenário vota com a consciência dele. 
Os deputados que aprovam a indicação 

do deputado Enivaldo dos Anjos permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 
A consciência deles pesou e votaram 

favorável, deputado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

 43. Indicação n.º 2297/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para criação, execução e 
manutenção de um aplicativo de dispositivo 
móvel, como canal de comunicação com a 
população, para auxílio no combate aos crimes 
patrimoniais que tenham por objeto bicicletas, 
aparelhos de celular e patinetes elétricos. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80755&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/80755-101930377719092019-
assinado.pdf#P80755  
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão.  

Com o autor, para encaminhar a votação. 
(Pausa) 

O autor dispensa, está confiante no 
plenário. 

Encerrada a discussão. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada a indicação. 
Parabéns pela confiança. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

 44. Indicação n.º 2298/2019, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para manutenção das estradas de 
acesso à localidade de Ilha do Sol, no município 
de Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80765&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/80765-110142477119092019-
assinado.pdf#P80765  
 
   (Registra presença o senhor 
deputado Dary Pagung) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão.  

Com a palavra o autor, para encaminhar 
a votação.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Senhor presidente, eu peço a atenção dos meus 
colegas deputados e da deputada presente, que 
é a deputada Janete, para que analisem com 
carinho e votem favorável a essa indicação que 
é muito importante para uma região, que está 
em estado de abandono pela condição 
geográfica dela, porque fica entre Vila Velha e 
Guarapari, no setor rural, e fica considerado 
também uma parte rural e outra urbana, o lugar 
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denominado Ilha do Sol, que fica em frente ao 
pedágio. E pela condição geográfica, costumam 
os dois municípios ficar um esperando um 
pouco pelo outro e os moradores ficam 
desatendidos. Mas o local mesmo onde há um 
número maior de moradores faz parte do 
território de Guarapari. Então, eu sinto que é 
muito importante que, pelo menos, a estrada o 
Governo avalie a condição de fazer melhorias, 
porque pode ser um parceiro importante para 
diminuir a dificuldade daqueles moradores do 
bairro Ilha do Sol, que tem como líder 
comunitário o senhor Canário.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Encaminhada a indicação pelo autor, 
solicitando que apoiemos a indicação, e seu 
Canário também.  

Terminada a discussão. 
Em votação.  
Deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa) 
Parabéns! 
Comunique-se ao Canário também.  
Próximo item da pauta.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

 45. Indicação n.º 2299/2019, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para construção de nova sede do 14.º 
BPM, no município de Ibatiba/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80766&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80766-
110617696519092019-assinado.pdf#P80766  

 
   (Registra presença a senhora 
deputada Raquel Lessa) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Eu 

gostaria de justificar esse voto. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovada.  
 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Para 
justificar, senhor presidente, rapidamente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Para justificar? (Pausa) 
V. Ex.ª tem a palavra. 
 

 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - É uma 
questão do Batalhão da Polícia Militar, do 14.º 
Batalhão, em Ibatiba. O único batalhão do 
Espírito Santo que paga aluguel é o de Ibatiba, e 
quem paga é o Município, doze mil reais, de 
aluguel, por mês - não é, doutor Danilo? Foi 
uma demanda na nossa audiência pública, na 
região do Caparaó.  

E nós colocamos essa indicação porque é 
importante que o Governo avalie. O município 
tem áreas já para ceder para a construção dessa 
sede do batalhão, o que eliminará uma despesa 
para o município - e todos sabem que os 
municípios capixabas têm dificuldade de fazer o 
seu custeio, de fazer a manutenção do custeio. 
Então, é uma despesa que pode diminuir a 
dificuldade do município de Ibatiba e atender 
melhor a região, com uma estrutura bem 
melhor para o 14.º BPM. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Parabéns, deputado Luciano! 

Próximo item da pauta. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

 46. Indicação n.º 2300/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de telefone 
móvel e internet na Comunidade de Rio Bonito, 
situada no município de Governador 
Lindenberg/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80780&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/80780-123742958719092019-
assinado.pdf#P80780  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
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Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa) 

Aprovada a indicação do temido Capitão 
Assumção. 

Próximo item. 
 

  O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
 47. Indicação n.º 2301/2019, do 
deputado Adílson Espíndula, ao governador do 
Estado, para captar água para produção de 
energia elétrica nos períodos de estiagem, na 
Barragem de Rio Bonito, no município de Santa 
Maria de Jetibá/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80784&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/80784-125029163619092019-
assinado.pdf#P80784  
 
   (Registra presença a senhora 
deputada Iriny Lopes) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 
 Com a palavra o autor, que vai discutir; 
e, logo em seguida, o líder do Governo, para 
encaminhar. (Pausa) 
 Então, para encaminhar, o líder do 
Governo. V. Ex.ª, ao final. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, senhores e senhoras 
deputadas, eu queria pedir permissão para falar 
de outro assunto, mas que, na oportunidade da 
discussão, nos é permitido: falar sobre a 
continuidade do abuso do consórcio 171, da 
rodovia BR-101. Mais mortes nesse final de 
semana, mais descaso com a população, e 
propaganda enganosa na televisão, dizendo que 
fizeram nove quilômetros em Viana, 
naturalmente para atender ao presidente desta 
Casa neste momento, mas a empresa teria que 
fazer duzentos quilômetros e está fazendo 
publicidade de que está entregando nove. 

Eu não entendo como que essa situação 
pode perdurar sem providência do Poder 
Judiciário, sem providência do Ministério 
Público, quando todos sabem que, por quase 

seis anos, o pedágio dessa estrada quase que 
seria suficiente para poder fazer essa 
duplicação.  

Então, aqui imitando o Capitão 
Assumção, eu gostaria de oferecer sete mil reais 
do meu bolso para quem resolver esse 
problema do pedágio, e o Capitão Assumção vai 
dar mais três para quem der uma coça no 
presidente do consórcio por não cumprir a 
obrigação, que é ou de acelerar a duplicação ou 
liberar o pedágio, porque não se tem condições 
de admitir que o Estado possa ter uma 
concessão federal em que a população é 
extorquida no seu dia a dia, bastando ver que, 
daqui para São Mateus, aonde o deputado 
Freitas vai todos os dias, são três pedágios em 
uma distância de duzentos quilômetros, o que 
penaliza a população, as pessoas, para uma 
rodovia que não se dá a obrigação de cumprir o 
seu contrato de duplicação. 

Então, eu gostaria aqui... Já que deu 
tanta repercussão quando se falou aqui que ia 
tomar providência contra uma pessoa que 
praticou um crime, e até hoje esse cidadão não 
foi preso, parece até que tem muita gente 
preocupada com a segurança dele, porque até 
hoje ele não foi preso, e ele não tem 
helicóptero, não tem avião, não tem carro de 
luxo, então ele não pode ter fugido para muito 
longe. Mas o certo é que, se isso colabora para 
que a divulgação seja feita em cima da Eco171, 
eu gostaria, então, de estar aqui ofertando essa 
quantia para quem conseguir resolver isso.  

Na verdade, é um absurdo que perdura 
pela falta de autoridade do Poder Judiciário e do 
Ministério Público, que ficam procurando outras 
picuinhas e não resolvem o problema que atinge 
o coletivo da população! E essa Eco171 é uma 
vergonha que desafia o Poder Judiciário 
capixaba!  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Com a palavra, para discutir, o deputado 
José Rocha Esmeraldo. V. Ex.ª vai discutir o item 
de n.º 47, a Indicação 2301/2019, de autoria do 
ilustre parlamentar Adilson Espindula.  
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Senhor presidente, volto ao tema, que 
tenho, por várias vezes, vindo aqui, da tribuna 
desta Casa, relatar o descaso da 101. 
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 Quando começaram a fazer a 
propaganda, que deve ter sido uma propaganda 
milionária, aquela propaganda, aquilo ali é para 
enganar o povo. Na verdade, eles não fizeram 
foi nada durante oito anos que a Eco101 está 
nesse trecho de quatrocentos e setenta e oito 
quilômetros, e nada fizeram até hoje. É 
lamentável.  

Se pegarmos lá de São Mateus e virmos 
até aqui, na Região de Serra, não tem nada 
feito. Nada feito. O que tem são as praças de 
pedágio que, quando chega a um determinado 
horário, eles só colocam um funcionário para 
quem vai e outro para quem vem, para quem 
vai e volta, nos dois sentidos - sentido contrário 
-, e a pessoa que está no seu veículo é arriscada 
até ser assaltada. Por quê? Porque não tem 
responsabilidade e respeito para com a 
população do estado do Espírito Santo.  

E digo aqui sempre o seguinte: isso não é 
da competência do Estado, não. Mas nós, como 
somos responsáveis e não temos medo de cara 
feia, vimos aqui exatamente para fazer nossa 
fala, nosso discurso.  

Nesta semana mesmo, passei no trecho, 
e nesse trecho aí, abandonado pela 101. A 
101está fazendo a população do estado do 
Espírito Santo de boba. Essa que é a verdade. 
Esse trecho não funciona porque não tem nada 
feito. E o povo morrendo. Morre quem vai e 
morre quem volta. É morte toda hora. E o 
dinheiro está entrando lá nas sete de praça de 
pedágio. E não é pouco dinheiro, não. É muito 
dinheiro.  

Nós, enquanto estivermos aqui, nesta 
Casa de Leis, e acredito que vou ficar aqui por 
um tempo bastante razoável, pode ter certeza 
absoluta que vou voltar sempre aqui, à tribuna, 
para criticar esses irresponsáveis que vêm lá dos 
cafundó do Judas, ganham aí uma licitação e 
ficam enrolando a população do estado do 
Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Encerrada a discussão.  
Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Parabéns, deputado Adilson Espindula.  
Aprovada por unanimidade.  

Agora, o deputado Adilson Espindula 
para justificação de voto. V. Ex.ª tem três 
minutos.  

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

Senhor presidente, deputado Marcelo Santos, 
que conduz esta sessão; senhoras e senhores 
deputados e todas as pessoas que nos 
acompanham pela TV Assembleia, apresentei 
essa indicação - e já quero agradecer aos nobres 
colegas deputados - para dispor sobre regras, 
medidas a serem adotadas pela Agência 
Estadual de Recursos Hídricos, na barragem de 
Rio Bonito, no sentido de não captar água para 
produção de energia elétrica nos períodos de 
estiagem, pois a população da Grande Vitória 
pode ficar sem o abastecimento de água e os 
agricultores do município de Santa Maria de 
Jetibá podem sofrer inúmeras restrições e 
intensa fiscalização no uso da água para 
irrigação de suas culturas.  

Quero informar aos nobres 
parlamentares que estamos constatando 
estarrecidamente que o nível de água está 
baixando cerca de vinte centímetros por dia. E o 
pedido é que o Governo do Estado possa tomar 
medidas que, neste momento de estiagem, o 
reservatório, na Barragem de Rio Bonito, possa 
ficar para o consumo humano. Porque, se 
continuarem produzindo energia, 
provavelmente, se essa estiagem se prolongar 
no mês de outubro, a Grande Vitória vai sofrer 
com a falta de água e, consequentemente, 
também os produtores rurais do município de 
Santa Maria de Jetibá não terão água para 
irrigar suas plantações, para dar de beber aos 
animais, bem como também para o próprio 
consumo. 
 Quero informar que, no Governo 
passado, fizemos esse mesmo pedido no sentido 
de que não ocorresse captação de água da 
barragem de Rio Bonito para a produção de 
energia elétrica no período da estiagem, pedido 
esse que foi atendido. Isso beneficiou os 
produtores rurais, que tiveram a água disponível 
para irrigar as suas plantações e para dar de 
beber aos animais, além do seu próprio 
consumo, e garantiu o abastecimento de água, 
senhor presidente, também na Grande Vitória. 
 Essa medida que o Governo deve tomar 
é muito necessária e é urgentíssima, pois 
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estamos tendo a maior estiagem de todos os 
tempos. Tem chovido muito pouco na Região 
Serrada. Santa Maria de Jetibá, praticamente, já 
está sem água. 
 Muito obrigado. 
 

  (Registra presença o senhor 
deputado Erick Musso) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Terminada a fase da justificação de 
voto. Antes, porém, ouço o deputado Sergio 
Majeski. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 
obrigado, presidente. O senhor é muito gentil.  

Parabéns ao deputado Adilson pelas 
colocações que fez sobre a situação de Santa 
Maria do Jetibá, mas vários municípios do 
estado estão tendo que fazer já racionamento 
de água. 
 Mais uma vez, a gente está revivendo 
aquilo que aconteceu no ano de 2015. Eu vou 
trazer ainda, para outra sessão, um vídeo de 
2016, quando o Governo Hartung tirou sessenta 
milhões do Fundágua. Eu alertei, naquela época, 
que esse dinheiro faria falta, porque é um 
dinheiro fundamental, que poderia ter sido 
usado naquela época, se não para evitar, mas 
para mitigar possíveis efeitos de uma seca, 
como nós estamos vendo agora. Aliás, ato que 
agora Casagrande também tentou fazer, tirando 
quarenta milhões, este ano, também do 
Fundágua. 
 Então, o que nós passamos em 2015, 
aqui no Espírito Santo, deveria ter sido uma 
lição para não ser esquecida jamais. E se nós 
observarmos o que foi feito de lá para cá 
efetivamente para evitar o problema de 
racionamento de água, como já está ocorrendo 
até lá em Santa Maria, que é um município 
produtor de água em função de que o Rio Santa 
Maria, que abastece boa parte da Grande 
Vitória nasce lá. 
 Eu ainda vou trazer para outra sessão 
esse discurso que fiz naquela ocasião, alertando 
que nós voltaríamos a enfrentar questões como 
essa. 
 Muito obrigado, presidente! 

 
  (Registra presença o senhor 
deputado Pr. Marcos Mansur) 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Parabenizar V. Ex.ª pela manifestação 
importante. 
 Item 48. 
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
 48. Indicação n.º 2302/2019, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado,  realização de serviço de saneamento 
básico da comunidade prestado pela Cesan, no 
Bairro Kubitscheck, no município de 
Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80819&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/80819-160344580219092019-
assinado.pdf#P80819  
  
 49. Indicação n.º 2303/2019, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para melhoria da estrutura física do 
reservatório elevado de distribuição de água da 
Cesan, na localidade do Acampamento dos 
Adventistas em Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80817&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/80817-160256658219092019-
assinado.pdf#P80817  

 
 50. Indicação n.º 2304/2019, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para reparo e contenção da parede de 
terra no trecho próximo à entrada da Rua Rio 
Grande do Sul,  do Bairro Jardim  Boa Vista, no 
município de Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80816&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/80816-160220814419092019-
assinado.pdf#P80816  

 
 51. Indicação n.º 2305/2019, do 
deputado Carlos Von, ao Governador do 
Estado, para melhoria da sinalização no trevo 
sentido Anchieta x Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80814&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/80814-160124845519092019-
assinado.pdf#P80814  
  
 52. Indicação n.º 2306/2019, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para asfaltamento da Rodovia Manoel 
Loyola, ES-477, no trecho situado entre a 
Rodovia do Sol ES060 e o Parque Aquático 
Acquamania. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80813&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80813-
160041470419092019-assinado.pdf#P80813 
  
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovadas. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
  
 53. Indicação nº 2307/2019, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para recapeamento asfáltico da Rua 
Engenheiro Rubens Bley, localizada no Bairro 
da Penha, no município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80845&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/80845-132008829920092019-
assinado.pdf#P80845  
  
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovada. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 54. Indicação n.º 2308/2019, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para melhorias na estrutura física da 
EEEFM Aleyde Cosme, localizada no município 
de Itarana/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=80856&arquivo=Arquivo/Docum
ents/IND/80856-170004375120092019-
assinado.pdf#P80856  
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir a 
indicação do deputado Emílio Mameri, 
encerrada a discussão. 

Em votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovada por unanimidade a indicação 
do deputado Emílio Mameri. 
 Consulto o 1.º secretário se existe algum 
Expediente a ser lido. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Não há Expediente mais a ser 
lido, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não existindo mais Expediente a ser 
lido, passo a ler aqui uma determinação. 
 
     
 DETERMINAÇÃO 
 

Considerando o disposto no 
artigo 178 do Regimento Interno 
desta Casa Legislativa, 
determino a juntada da Proposta 
de Emenda Constitucional nº. 
18/2019, de autoria do Deputado 
Dr. Rafael Favatto, à Proposta de 
Emenda Constitucional nº. 
08/2019, de autoria do Deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini, por 
versarem sobre matérias 
correlatas (altera o art. 150 e o 
art. 151 da Constituição 
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Estadual, para tornar obrigatória 
a execução da programação 
orçamentária que especifica). 

  
 Neste momento, então, passamos à fase 
das Comunicações. 

Concedo a palavra ao líder 01, deputado 
Vandinho Leite. 

Doutor Hércules é o quinto. 
Com a palavra a ministra Iriny Lopes. 

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Presidente, 

obrigada! Enquanto o deputado Vandinho se 
dirige à tribuna, só quero aqui, rapidamente, 
fazer menção - já que não estou inscrita hoje - 
não poderia deixar de registrar os parabéns 
pelos cem anos do Ifes, extremamente 
importante para o nosso estado. 

Então eu, aqui, queria deixar esse 
registro e parabéns a alunos, professores, 
funcionários do nosso querido Ifes. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Parabéns! A Mesa acolhe e também 
estende os cumprimentos em nome de todos os 
deputados. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Pela ordem, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Abrindo um precedente para V. Ex.ª, 
que, na fase das Comunicações, não há pela 
ordem. 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Só solicitar ao senhor um minuto de silêncio em 
memória do Cabral, presidente da Federação 
Capixaba de Capoeira, que veio a falecer esta 
manhã, na Rua Sete, e é morador do bairro 
Cidade Continental, na Serra também. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Logo após a fase das Comunicações, 
atenderemos o pedido de V. Ex.ª. 

Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 

presidente desta sessão, deputado Marcelo 
Santos, senhores deputados, senhoras 

deputadas, público que nos assiste através da 
TV Assembleia e também das galerias, 
servidores, boa tarde e uma excelente semana 
para todos! 

O meu objetivo em voltar à tribuna já no 
início desta semana - se bem que tenho uma 
prática de estar sempre utilizando em todas as 
sessões a tribuna desta Casa - gostaria de 
colocar luz sobre uma discussão, um debate que 
fizemos na semana passada. Tenho o privilégio 
de presidir nesta Casa uma Frente Parlamentar 
em Defesa dos Motoristas de Aplicativo, que fez 
uma reunião conjunta com a CPI dos Crimes 
Cibernéticos e tivemos aqui uma audiência 
pública com a presença da Uber e que teve 
também a participação dos deputados e 
delegados Lorenzo Pazolini e Danilo Bahiense. 

Senhor presidente, alguns pontos me 
chamaram a atenção no debate. Primeiro, que 
uma empresa grande como a Uber, uma 
empresa de capital aberto nos Estados Unidos, 
uma empresa que se espalhou por boa parte 
dos países pelo mundo, ou seja, uma empresa 
que cresceu, mas tem se preocupado, na minha 
opinião, pouco com a segurança dos motoristas.  

E os motoristas que fazem a Uber girar. 
Ou seja, na minha opinião, a empresa tinha que 
se preocupar mais com os motoristas de 
aplicativos. Na próxima semana vamos ouvir a 
99, mas hoje vou me ater ao que foi discutido 
com a Uber. 

Primeiro ponto que me chamou a 
atenção é o formato como os usuários podem 
se cadastrar, deputado Freitas. Qualquer um 
pode pegar o CPF de alguém, montar um perfil 
fake e se cadastrar. Ou seja, um bandido, um 
assaltante pode se cadastrar a qualquer 
momento e fazer uma chamada de uma viagem. 
E aí o motorista, cidadão de bem, que está ali 
para levantar os recursos necessários para 
cuidar da sua família, vai para uma emboscada 
sem saber.  

E aí fizemos alguns questionamentos, 
como, por exemplo, colocar a foto. Além de 
colocar a foto, hoje, qualquer aplicativo, por 
exemplo, de bancos digitais, faz uma verificação 
para saber se a pessoa que está ali criando uma 
conta, mesmo que no banco digital não precise 
ir à agência, mas eles fazem uma avaliação para 
saber se a pessoa que está criando aquela conta 
é ela mesma. 
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Ou seja, a Uber precisa entender que os 
motoristas hoje estão mais preocupados com a 
segurança deles do que deixar isso em aberto 
por uma suposta perda de clientes, que, na 
verdade, o número de assaltos que acontecem 
hoje - e tivemos até homicídios este ano, 
infelizmente - é muito grande. Perguntamos 
claramente aqui o que os motoristas de 
aplicativos preferiam, eles preferem segurança 
do que cada um poder fazer o cadastro de 
qualquer jeito.  

Então, fizemos um projeto de lei 
subscrito pelos demais parlamentares que 
participaram dessa audiência pública, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação 
dos passageiros pelas operadoras de transporte 
por aplicativo, ou seja, temos que fazer essa 
exigência. Até porque, por exemplo, essa 
questão da foto, que acabei de citar, a 99, que é 
uma outra empresa, já faz. Claro que têm erros 
e acertos em ambas. Semana que vem vamos 
debater com essa nova empresa. 

Tivemos aqui o plenário lotado de 
motoristas de aplicativos. É uma luta importante 
em que avançamos em um ponto e outros 
ficaram para ser discutidos. O ponto que 
avançou foi que eles vão deixar com que os 
bairros fiquem mais claros para os moradores 
quando eles fazem as chamadas. Perdão, para 
os motoristas quando eles fazem as chamadas. 
Esse foi o único ponto que avançou.  

Um outro ponto importante é que 
estamos fazendo aqui um outro projeto de lei 
para a instalação de um dispositivo eletrônico 
de segurança, tipo o botão do pânico, que 
temos para mulheres, por exemplo. Esse botão 
do pânico quando agressores podem de alguma 
forma tentar se aproximar de mulheres, elas 
fazem a ativação desse botão de pânico e, 
consequentemente, isso avisa aos órgãos de 
Segurança Pública, ou seja, esse é um ponto 
importante também para os motoristas de 
aplicativos.  

Senhor presidente, finalizando a minha 
fala, com o crescimento dos motoristas de 
aplicativos, muito por conta da Uber, e não 
estou aqui só para criticar a empresa, já disse 
que sou a favor do livre mercado nessa disputa 
de Uber com taxistas, sou a favor do livre 
mercado, sou a favor dos aplicativos, mas é 
necessário sim que eles se preocupem mais com 

a segurança dos motoristas que hoje estão a 
bel-prazer. Gostaríamos que o Governo, se 
possível, implantasse - vamos fazer um projeto 
de lei - esse botão do pânico, assim como para 
as mulheres, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Com a palavra o deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente deputado 
Marcelo Santos, senhoras e senhores 
parlamentares, público que nos assiste através 
da  TV Assembleia, nosso cordial boa tarde. 
Assessoria, servidores desta Casa e estagiários. 

Senhor presidente, estamos vindo à 
tribuna nesta tarde de segunda-feira para trazer 
um tema extremamente importante e que está 
assustando toda a região da Grande São Pedro. 
Tivemos de ontem para hoje, em menos de 24 
horas, senhor presidente, demais deputados e 
deputadas, três homicídios e uma tentativa de 
homicídio na região da Grande São Pedro, aqui 
no município de Vitória.  

Estamos trazendo algumas reportagens 
sobre um duplo homicídio e sobre o homicídio 
de uma mulher que pode ser ou não ser 
feminicídio, uma adolescente, cujo corpo foi 
encontrado na manhã de hoje, às margens da 
Rodovia Serafim Derenzi, e que necessitam da 
atenção desta Casa e da atenção do Poder 
Executivo.  

Sabemos que as Polícias Militar e Civil 
muito têm feito, mas estamos assistindo uma 
redução, deputado Enivaldo dos Anjos, do 
efetivo significativo das nossas polícias. O 
deputado José Esmeraldo tem lutado muito pela 
região. Inclusive, recentemente, nesta Casa, na 
Grande Santo Antônio, no DPM, mas é 
fundamental que haja o compromisso do Poder 
Executivo em implementar políticas públicas 
eficientes na área social e eficazes. 
Investimentos na área social. O Estado tem que 
se fazer presente na vida do cidadão para que 
tenhamos alteração desse estado de coisas.  

Vou convidá-los e convidá-las agora, para 
assistir a este vídeo, à reportagem exibida hoje, 
no Bom Dia Espírito Santo, sobre o duplo 
homicídio que ocorreu de sábado para domingo 
ali na Grande São Pedro. (Pausa) 

Identificador: 340030003500350033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



30 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 26 de setembro de 2019 

 (É exibido o vídeo) 
  

 Fabiana, vamos ao segundo vídeo em 
razão do tempo, por favor. Esse é o vídeo de 
hoje também. 
 

(É exibido o vídeo) 
 Pode paralisar, por favor, Fabiana. Então, 
são três homicídios em menos de vinte e quatro 
horas na Região da Grande São Pedro. Isso 
demonstra claramente uma necessidade de 
intervenção do poder público, necessidade de 
intervenção da Prefeitura Municipal de Vitória 
na área social, uma necessidade de intervenção 
do Poder Executivo, das polícias e que sejam 
dadas condições das polícias, efetivamente, 
trabalharem na região. Nós sabemos que a 
Polícia Civil já está empenhada no caso, mas nós 
temos que ter o comprometimento dos 
gestores, de quem efetivamente tem condição 
de aumentar efetivo, de quem tem condição de 
encaminhar um número maior de viaturas, de 
policiais para os locais, de deslocar um 
contingente maior de policiais para 
investigação.  
 São três homicídios em menos de vinte e 
quatro horas na Região da Grande São Pedro. 
Nós não queremos voltar a cenas passadas em 
que a Região da Grande São Pedro era lembrada 
como uma área de extrema violência, que hoje, 
graças a Deus, esse paradigma já foi superado. 
Mas temos que nos manter atentos, porque 
senão chacinas voltarão a acontecer naquela 
região e novas vítimas terão suas vidas ceifadas. 
Esse é o alerta que nós fazemos à tribuna desta 
Casa. Agradeço a palavra, senhor presidente, e 
devolvo à Mesa.  

 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Pela ordem, senhor presidente.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Concedo a palavra o deputado Sergio 
Majeski. 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Pela ordem, senhor presidente. O 
deputado Delegado Pazolini está fazendo uma 
pequena confusão: Fonte Grande é Fonte 
Grande, São Pedro é São Pedro. A distância que 
tem de Fonte Grande até São Pedro é uma 

distância enorme. Então, não tem nada a ver 
uma coisa com outra. Se ele falar Grande São 
Pedro tudo bem, mas ele misturou Fonte 
Grande com São Pedro. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ok, só queria preservar a fase das 
Comunicações. 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Ele como delegado, o Pazolini como 
delegado deveria saber melhor. Está certo? 
Definir esses locais, porque o cara como 
delegado... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Eu vou pedir aos senhores, porque nós 
temos a fase das Comunicações, tem um acordo 
do Colégio de Líderes. 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Eu ia começar a falar agora, excelência.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, 
que preside a sessão neste momento, aos 
demais membros da Mesa, aos colegas 
presentes nesta sessão, aos funcionários da 
Casa e àqueles que nos assistem pela TV 
Assembleia. 
 Está começando a Conferência do Clima 
na ONU e hoje pela manhã a ativista 
Greta Thunberg  fez um discurso 
fantástico. Aliás, eu não sei quantos 
acompanham esse movimento dessa ativista. 
Começou no ano passado, ela tem apenas 
dezesseis anos e ela faz um movimento incrível 
em prol do meio ambiente, e ela conseguiu que 
vários, milhares de jovens pelo mundo inteiro 
encampassem essa luta dela, na Europa 
principalmente, mas até mesmo aqui no Brasil. 
Inclusive está marcada agora para o dia vinte e 
sete uma manifestação em nível mundial 
novamente, principalmente com escolas. 
 Eu estava ouvindo hoje pela manhã que 
o prefeito de Nova Iorque liberou os alunos para 
não irem à escola na próxima sexta-feira, para 
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participarem dessas manifestações que 
ocorrerão em várias cidades do mundo todo.  
 Por que eu digo isso e por que eu estou 
dando ênfase a essa questão? Se diz que os 
jovens são muito acomodados e essa menina, 
agora acompanhada de milhões de jovens pelo 
mundo inteiro, estão dando uma lição de que os 
jovens estão atentos e preocupados com o 
futuro sim. 

O discurso da Greta Thunberg, quando a 
gente ouve uma menina de dezesseis anos falar 
sobre questões ambientais e futuro, é lição para 
muitos líderes mundiais. E foi isso que ela disse, 
hoje de manhã. Ela começa dizendo assim: isso 
tudo está errado, eu não deveria estar aqui, eu 
deveria estar aqui em cima desse palco. Ela 
estava em Nova York. Eu deveria estar na minha 
escola, do outro lado do oceano. Mas vocês 
sempre voltam para os jovens em busca de 
esperança. Como ousam?  

Sessenta líderes mundiais estavam 
presentes na hora do discurso dela. É fantástico 
isso. E agora, hoje, já aqui manifestada a 
questão da falta d’água lá em Santa Maria de 
Jetibá e vários municípios capixabas já fazendo 
rodízio e racionamento de água, mostra o quão 
preocupante é essa questão climática. 

Não dá mais para ficar fazendo esse 
discursinho de que essa questão climática 
ninguém tem certeza, que efeito estufa 
ninguém tem certeza, que é isso, que é aquilo, 
que isso é invenção de esquerdistas e não sei 
mais o quê. A questão climática e suas 
consequências estão batendo a nossa porta faz 
muito tempo e muita gente continua se 
negando a aceitar isso e apoiar os movimentos 
em prol do meio ambiente e fortalecer as 
políticas ambientais.  

E é preocupante o que tem ocorrido no 
Brasil agora. O Governo Federal, infelizmente, 
tem dado mostras o quanto despreza, muitas 
vezes, quando desmonta, por exemplo, o Ibama, 
quando acusa o tempo inteiro cientistas, 
quando duvida das estatísticas do Inpe e dos 
institutos de pesquisa, das universidades à 
respeito de problemas graves como esse. 

Esse movimento dos jovens é um alerta. 
Os jovens brasileiros devem encampar também 
isso, acompanhar esse movimento da juventude 
europeia, da juventude americana, de vários 
pontos do mundo. Aqui no Brasil, jovens de 

várias cidades já aderiram a esse movimento, 
principalmente no Rio e em São Paulo. Como eu 
disse, está marcado um grande movimento, em 
nível mundial, para o próximo dia 27 e é 
importante que todos nós estejamos atentos a 
isso.  

Essa questão novamente das secas aqui 
no Espírito Santo, não ocorrem por um acaso. 
Não é uma questão de que a natureza é assim 
mesmo ou de que Deus quis assim, ou seja lá o 
que for. Isso é consequência sim dos desmandos 
das políticas ambientais que vêm ocorrendo, 
não só no Brasil, mas em escala global, mas aqui 
no Brasil, nos últimos tempos, isso tem sido sim, 
muito preocupante.  

E cabe a nós, como representantes da 
sociedade, discutirmos isso, externarmos isso e 
ajudar a fortalecer as políticas em prol do meio 
ambiente. Muito obrigado, presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Não por isso. 
Concedo a palavra ao deputado Emílio 

Mameri. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI- (PSDB) - 

Boa-tarde a todos! 
Quero saudar o nosso presidente, 

Marcelo Santos, demais componentes da Mesa, 
deputados presentes, TV Assembleia e as 
pessoas que nos assistem nas suas residências, 
pessoas presentes na galeria. 

Neste momento de Comunicações, eu 
quero informar à população em geral a criação, 
por indicação nossa, da Câmara Técnica de 
Mediação Judiciária. Esse assunto foi discutido 
na Comissão de Saúde, muito bem presidida 
pelo Doutor Hércules, que também acolheu essa 
ideia no sentido de colaborar com a saúde e 
com o usuário, que tanto necessita desse 
serviço, para que suas pendências pudessem ser 
resolvidas de uma maneira mais ágil e assim 
beneficiar toda população.   

Para nossa alegria esse projeto foi 
discutido com a Secretaria de Saúde, após a 
nossa conversa e a nossa decisão da Comissão 
de Saúde da Assembleia Legislativa, foi muito 
bem acolhido pelo nosso secretário de Saúde, 
que representa o Governo Renato Casagrande. 
Discutimos com o Judiciário, em especial com a 
promotora da Saúde, doutora Inês, que também 
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recebeu essa ideia com entusiasmo, uma vez 
que o objetivo desta câmara técnica de 
judicialização é fazer um trabalho 
independente. 
 Ela, na verdade, não é uma câmara 
técnica do Estado e nem é do usuário. Ela 
estaria ali fazendo um trabalho independente 
no sentido de favorecer o acordo que possa 
beneficiar o usuário, principalmente, e também 
ser um elemento facilitador na própria 
Secretaria de Saúde, dirimindo dúvidas e, com 
isso, a gente ter condição de avançar, 
reduzindo, inclusive, essa judicialização 
excessiva que nós observamos hoje na saúde. 

Esse projeto foi discutido por equipes 
técnicas do Judiciário, equipes técnicas da 
Secretaria de Saúde, de tal maneira que foram 
vários atores que participaram da formatação e 
do avanço desta ideia que nós entendemos ser 
uma ideia superimportante que vai beneficiar 
toda a população do Espírito Santo. 

Hoje mesmo saiu uma nota em A Tribuna 
sobre esse tema e a importância desse tema, 
dizendo que essa construção de várias pessoas e 
de vários elementos pode, sim, ser possível e 
deve ser possível na maioria das vezes. É com 
conversa, com diálogo e com trabalho que 
podemos avançar e trazer coisas que, 
realmente, tragam benefício para toda a 
população do Espírito Santo. 

A notícia que nós temos de momento é 
que existe uma grande perspectiva deste 
projeto, maturado como foi, já entrar em 
funcionamento no mês de outubro, 
evidentemente elegendo uma área prioritária, já 
que ele irá trabalhar inicialmente de uma forma 
experimental. E se isso realmente se comprovar 
como um dado positivo para uma população, se 
estender a toda a população do Espírito Santo 
que terá condições de recorrer a um instituto 
técnico, uma câmara técnica na judicialização. 
Independente, como eu falei anteriormente, 
com as pessoas da Secretaria de Saúde, pessoas 
do Judiciário e o usuário, que é o principal 
objetivo deste novo elemento que a Saúde, 
junto com o Judiciário, pode proporcionar à 
população em geral. 

Então isso é importante. Estamos 
otimistas e estamos muito felizes com o 
funcionamento e a possibilidade de entrar em 
vigor já no mês de outubro. 

Um abraço a vocês todos e boa tarde. 
Fiquem com Deus.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Concedo a palavra ao deputado 
Hércules Silveira. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente, prezados colegas deputados 
e deputadas, nossos telespectadores da nossa 
TV Assembleia, eu venho à tribuna, inicialmente, 
parabenizar o deputado Emílio Mameri por essa 
iniciativa que, naturalmente, deverá diminuir 
demandas jurídicas no nosso Estado. 

O nosso Congresso Médico Jurídico 
debateu muito essa questão e foi muito 
importante mostrar que é preciso que haja um 
mecanismo para mediar os conflitos entre o 
direito que o cidadão tem e a falta de 
atendimento porque, muitas vezes, o Estado 
quer até atender e, às vezes, não pode por uma 
série de circunstâncias. 
 Quero aproveitar aqui - dê um take por 
gentileza - e convidar todos para quinta-feira, 
próxima, dessa semana, uma audiência. 
Convidar todos para esse evento importante. É 
uma audiência pública sobre a importância da 
doação de órgão.  

O que é isso? Mais da metade dos órgãos 
que não são aproveitados é negativa da família. 
Então, é importante que você converse em vida 
naturalmente, depois de morto não tem como, 
com a sua família, que você gostaria de ser 
doador de órgão. Você poderá ajudar dez 
pessoas ou muito mais. 

Fabiana já colocou ali no nosso painel.  
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 

Quero parabenizar as bandas de congo 
da Barra do Jucu. Através de lei de minha 
autoria, Lei n.º 12039, nós conseguimos a 
legitimidade pública para as bandas de congo lá 
da Barra do Jucu.  

Quero lembrar também. A outra foto, 
por favor. Isso foi na quinta-feira, dia 19. 
Estiveram presentes o deputado Sergio Majeski 
e o deputado Torino Marques, lá no Reconecta, 
que foi um momento importante e de que eu fiz 
abertura. Doutor Valério pediu que eu fizesse a 
abertura e falasse em nome da Assembleia.  
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 Dali eu posso ver a Samira na cadeira de 
rodas, o Marquinho da Moradia, está ali a 
Rosilda também, Carlos Ajur, Roberta, nosso 
querido Santana também lá da União dos Cegos 
de Vila Velha.  

Na outra foto, eu falando em nome de 
todos os meus pares, especialmente os dois 
únicos deputados presentes comigo: Torino 
Marques e nosso Sergio Majeski.  
 Ali está a presidente do Tribunal do 
Trabalho, junto com o doutor Valério, que é o 
procurador que organiza esse evento.  

A próxima foto com Talita e a mãe dela 
Lurdilene. Talita é uma implantada coclear. Eu 
acompanho essa menina desde oito anos. Ela 
está com dezoito anos hoje e ela vai jogar na 
Suíça. Foi convocada para a seleção brasileira de 
pessoas com deficiência e ela vai jogar futebol 
de salão na Suíça.  

A próxima é na União dos Cegos, Unicep, 
lá em Vila Velha. A alegria que eles me 
receberam como sempre. Eu vou muito à União 
dos Cegos com meu querido Carlos Ajur.  

Pode passar a outra. Aí já foi no sábado. 
Sábado pela manhã, dia 21, eu fiz a abertura de 
um seminário da Semana Estadual de 
Sensibilização do Direito das Pessoas com 
Doenças Inflamatórias Intestinais. Eu agradeço 
ao Júnior que é funcionário da Casa. Eu fiz 
abertura na Emescam, no sábado de manhã 
com a participação dele também.  

A outra foto é com a Paty Mendes, 
presidente das Pessoas com Doenças 
Inflamatórias Intestinais do Brasil, que esteve 
presente na Emescam e nós fizemos a abertura.  

Aí é no Dia Nacional da Pessoa com 
Deficiência, sábado dia 21. Eu quero dar os 
parabéns. Aqui nós estamos com o Carlos Ajur, 
com a Pollyana Paraguassú da Amaes, com a 
Graça da Cri-du-Chat e também com o pessoal 
da Apae de Vila Velha.  

Esse outro aí, ainda no encerramento, 
ontem, à noite, a nossa governadora em 
exercício esteve presente. Eu representei a 
Assembleia mais uma vez do lado da OAB e com 
o Valim, que é o presidente também do 
Sindicato dos Advogados.  

A outra foto ainda com o Carlos Ajur, o 
Roberto e o pessoal lá da União dos Cegos.  

A última foto agora, para encerrar, 
senhor presidente, também com a Sueli Bessa, 

procuradora, e com o nosso querido doutor 
Valério. Parabéns pelo evento que ele fez do 
Reconecta.  

Muito obrigado.  
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - O 

próximo a usar a tribuna seria o deputado 
Hudson Leal, mas tendo em vista que já 
chegamos às 15h59min, nós passáramos 
imediatamente à fase da Ordem do Dia.  
 Sendo assim, terminada então a fase das 
Comunicações, passamos ao Item 1 da pauta.  
 Antes de passar ao Item 1 da pauta, 
quero fazer um minuto de silêncio proposto 
pelo deputado Alexandre Xambinho e, agora, 
ouço o deputado Hércules Silveira. 
  

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Faleceu, em Cachoeiro, um grande amigo, Sirley 
Santiago dos Santos. Sirley foi um grande 
destaque em Cachoeiro na parte de esportes e é 
pai de um colega meu também, um 
endocrinologista muito conhecido no Sul do 
estado, doutor Fernando.  

Então, peço um minuto de silêncio pelo 
falecimento de Sirley Santiago dos Santos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Um minuto de silêncio, então, proposto 
pelo deputado Xambinho, Cabral, e pelo 
deputado Hércules Silveira, que acabou de 
mencionar o nome. 
 Solicitar a todos que se coloquem em 
posição de respeito. 

 
(A Casa presta a homenagem) 

 
Muito obrigado! 
Com a palavra a ministra Iriny Lopes. 

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) -  Presidente, 

só quero fazer uma retificação.  
Citei cem anos do Ifes, mas na verdade 

são cento e dez. Peço, então, que seja feita a 
retificação e reafirmo aqui as nossas 
congratulações. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Ok. 
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Passamos, então, à Ordem do Dia. 
Item 1: Discussão, se houver recurso, na 

forma do art. 277, § 2.º a 5.º, do Regimento 
Interno, ao Projeto de Lei n.º 130, do Delegado 
Lorenzo Pazolini. (Pausa) 

Não havendo recurso, à Secretaria para a 
extração de autógrafos. 

Item 2: Discussão Especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 318/2019, do 
Delegado Lorenzo Pazolini. (Pausa) 

Não havendo deputado inscrito, a 
matéria vai para 2.ª sessão. 

 

Neste momento, então, passamos ao 
Grande Expediente. 

Com a palavra, Patri. (Pausa) 
Não estando presente, o líder do PSL. 

(Pausa) 
Não estando presente, líder do PRB. 

(Pausa) 
Com a palavra o deputado Torino 

Marques, que vai dividir com o Capitão 
Assumção. 

 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Achou 
que eu fosse embora, não é? Não, vou não. É 
que fui buscar o meu telefone.  

E precisaria lembrar aos colegas, caros 
colegas, às dezesseis horas e três minutos, uma 
excelente tarde a todos. Aos nossos colegas de 
trabalho, radialistas que aqui se encontram, 
nesta Casa de Leis; aos jornalistas de plantão aí 
no nosso aquário, parecem peixinhos, parabéns 
- estão rindo que quê? É verdade! -; aos 
telespectadores que nos assistem neste exato 
momento aqui na TV Assembleia; ao nosso 
presidente Marcelo Santos - Marcelo Santos 
passou a presidência? Passou? Luciano 
Machado é o nosso presidente? Ok -; ao Luciano 
Machado; aos que nos assistem hoje. 

Começa - ela que está entre... Está 
chegando o verão, não é? - a primavera. 
Primavera começa hoje no Brasil e isso é muito 
gostoso, muito bom saber. 

Olha, eu queria dizer que, neste último 
final de semana, a comunidade de Nossa 
Senhora do Caravaggio realizou um ato 
simbólico em defesa do espaço utilizado por 
eles há mais de cem anos, junto à igreja, linda, 
devotada a Nossa Senhora do Caravaggio.  

Antes de começar a minha fala, queria 
pedir ao querido Luciano. Você está soltando 

umas imagens ali? Eles estão dando um abraço 
simbólico?  

Nossa Senhora do Caravaggio, para 
quem já esteve em Santa Teresa, existe uma 
área ali, muito maravilhosa, que é utilizada 
pelos devotos que vão lá todo fim de semana.  

Vou deixar passar primeiro o vídeo. 
Luciano, poderia deixar passar o vídeo para as 
pessoas que estão em casa entenderem onde eu 
quero chegar. 

Quatro horas, cinco minutos. 
O vídeo chegou? Aumenta o som e pega 

a pipoca e fique à vontade. 

 
(o vídeo é exibido) 

 
Olha, eu só quero avisar às pessoas que 

estão em casa nos assistindo agora que, 
segundo informações que apurei, eles já tomam 
conta dessa área, desse estacionamento que era 
usado pela comunidade há cento e sete anos. 
Tem cento e sete anos e agora está cercado e 
toda a estrutura foi retirada da localidade. O 
local era utilizado para festas da padroeira e 
para as aulas de catecismo para crianças, dentre 
outras atividades. 

Olha, a alegação de quem cercou o 
terreno é, prestem atenção: ele comprou o 
espaço todo e essa área faz parte da sua 
aquisição. Porém, a comunidade relata que a 
área havia sido doada para a construção desse 
centro comunitário e religioso. Inclusive, existe 
uma placa próxima ao centro comunitário da 
igreja em que nela consta que o casal, Giane 
Nery Pessoa Fernandes e João Fernandes Filho, 
doou todo o espaço, inclusive do 
estacionamento e do centro recreativo, à 
comunidade de Caravaggio. 

E essa afirmação, acerca da doação, é 
corroborada pelos descendentes. Eles ainda 
mantêm um acervo de provas de toda a 
cerimônia de doação. Acervo de provas de toda 
cerimônia de doação. Foi doada para a 
comunidade. É uma história linda de devoção, 
com milhares de pessoas frequentando esse 
espaço, lá em Santa Teresa.  

Para quem conhece, sabe do que estou 
falando. A localidade do Caravaggio é uma das 
mais belas regiões turísticas do nosso estado, 
Espírito Santo. É tradicional, inclusive, nos 
festejos religiosos e nas procissões também. 
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Nós, aqui da Casa de Leis, Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo, trabalhamos 
sempre respeitando o princípio da legalidade, 
claro. Sabemos que as leis devem ser 
respeitadas por todos. Da mesma maneira, 
sabemos também que os direitos do possuidor, 
em muitos casos, prevalecem sobre os daqueles 
que adquirem um imóvel e não cuidam como 
manda a devida lei. 

Falamos aqui de uma posse exercida pela 
comunidade há cento e sete anos, meus 
queridos amigos que nos assistem agora, na TV 
Assembleia, doado e em efetiva função social ao 
imóvel. 

Aproveito aqui também para fazer um 
apelo ao comprador desse imóvel: que se 
compadeça com a comunidade e mantenha a 
avença centenária. 

Apelo também ao Ministério Público e à 
Prefeitura de Santa Teresa: que possam atuar 
firmemente na tentativa de apaziguar essa 
situação e aproximar os interesses da 
comunidade junto ao comprador do terreno.  

Prefeitura de Santa Teresa, Gilson 
Amaro, vá lá, conversa com a comunidade, vê o 
que o senhor pode fazer para amenizar essa 
situação do Caravaggio. Tenho certeza de que o 
melhor caminho pode ser encontrado para dar 
tranquilidade aos devotos e evitar conflitos com 
o atual proprietário do terreno, valorizando a fé, 
a família e os devotos de Nossa Senhora do 
Caravaggio.  

Esse é o meu recado que gostaria de dar. 
E mandar um abraço muito especial aos 
moradores de Santa Teresa e lá da região do 
Caravaggio. E lembrar, mais uma vez, que 
estamos na primavera, época de florescer. 
Florescer boas ações, atitudes que façam valer a 
pena ser um morador do Espírito Santo e ter 
também um mandato, mandato como deputado 
estadual eleito pelo povo. Muito obrigado 
sempre! 

São 16h10min. 

Vou passar a palavra agora para o meu 
amigo, que fala com o coração de uma forma 
muito firme, o líder da bancada do PSL, 
Capitão Assumção.  

Capitão Assumção, quinze minutos. Eu 
já utilizei, mais ou menos, seis ou sete.  

Deixo a palavra aqui com o Capitão 
Assumção.  

Como é, deputado Marcelo Santos? O 
que V. Ex.ª disse? 

Eu estava gostando muito daqueles 
projetos de lei que o senhor tem em seu 
telefone e estava mostrando a Enivaldo dos 
Anjos. Gostei muito daqueles projetos de lei. 
(Pausa) 

Está de aparelho? (Pausa) 
Estou sem, não. Estou ouvindo bem. 
Assumção, fique à vontade. 
Boa tarde a todos! 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (PSL) - 

Senhor presidente, nobre deputado Luciano 
Machado, nosso amigo de Guaçuí; e senhoras e 
senhores parlamentares, quero ratificar o valor 
que o deputado líder do Governo Enivaldo dos 
Anjos falou: são sete mil para o deputado 
Enivaldo, porque o meu caixa já está muito 
baixo. E vou ficar com os três mil, que eu tinha 
combinado com ele para dar uma coça no 
barrigador da Eco101, para o bem dos nossos 
capixabas. Pode contar conosco, deputado 
Enivaldo dos Anjos. Essa covardia que a Eco101 
está fazendo com os capixabas e com todos os 
usuários precisa acabar. 

Vou aproveitar, senhor presidente, e ser 
bem sucinto. 

V. Ex.ª que me deu essa oportunidade, 
deputado Torino Marques, dividindo a Liderança 
do PSL... Mas vou ser bem sucinto.  

Bolsonaro já chegou a Nova Iorque para 
participar da Assembleia-Geral da ONU e está 
trazendo com ele uma índia, indígena do Xingu.  

Outrora, inclusive essa pessoa ainda se 
encontra presente, falando por todas as quatro 
regiões do Xingu, Raoni comandava essa 
questão indígena lá na ONU. O cara é um 
espertão. A turma dele passa fome e morre de 
malária lá no Xingu, e ele vive só curtindo a 
grana por todas as tribos. Então, ele levava essa 
mensagem à ONU, Raoni. Raoni é um índio 
fajuto, sem-vergonha, é um esquemão. Ele 
levava a suposta dor de todas as tribos das 
quatro regiões que compõem o Xingu. Ele não 
representa todas as tribos. Mal, mal, ele 
representava a tribo dele, dentre outras muitas 
tribos das quatro regiões do Grande Xingu. 

E o presidente Bolsonaro, senhor 
presidente, está conduzindo até a Assembleia-
Geral da ONU a indígena de uma das regiões do 
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Xingu, ela que também não é liderança de 
nenhuma dessas tribos que compõem as quatro 
regiões e submete-se à ordem do cacique de 
sua tribo. Ysani Kalapalo - muito conhecida no 
YouTube, uma YouTuber indígena - vem falar 
realmente, com propriedade, que o que 
aconteceu este ano - e que foi dramaticamente 
relatado pelos jornais do Brasil, potencializado 
pelos jornais externos e cacifado pelo 
presidente Macron - realmente acontece desde 
a época dos primeiros nativos, antes de os 
portugueses chegarem ao Brasil e começarem a 
fazer suas primeiras lavouras.  

Então, o depoimento dela na 
Assembleia-Geral da ONU vai ser importante, 
primeiro porque vai desmascarar esse casuísmo 
que estão fazendo com a Amazônia e vai jogar 
por terra esse caoseiro chamado Raoni. Ele é 
cacique mesmo, ele é da tribo dele e não de 
todas as quatro regiões do Xingu. Tem que ficar 
bem claro, porque esconderam isso de todos os 
brasileiros e de toda a mídia internacional. 
Então, agora, os que realmente estudam esse 
tema e se aprofundaram nisso sabem que Raoni 
é um golpista, um espertalhão, quer falar por 
todos os indígenas, e mal, mal, fala pela sua 
tribo, dentre todas as outras tribos que existem 
nas quatro regiões do Xingu. 
 Pois bem, tem outra indígena - talvez as 
senhoras e os senhores que nos assistem não 
tenham percebido isso, mas vou falar bem 
clarinho - chamada Sonia Guajajara. Vou abrir a 
mente de vocês: Sonia Guajajara foi candidata à 
vice-presidente pelo partido do Boulos, partido 
que chamo de facção criminosa e que está 
tentando me... Não sei como, porque eles são 
um bando de doidos, mas julgaram uma peça lá 
no Ministério Público para que depois - na 

cabeça deles - venha a tirar o mandato de um 
parlamentar. Como se eles fossem todos os 
eleitores capixabas, porque, como frisou aqui, 
com muita primazia, o deputado Enivaldo dos 
Anjos, todos nós trinta viemos pelo poder do 
voto. Então, é um negócio muito seriíssimo a 
questão do voto. Mesmo que isso venda 
jornais, e isso possa levantar essa facção 
criminosa ou aquela facção doentia lá da 
OAB... E não falo de toda a OAB, falo de uma 
pequena e limitada seção dentro da OAB que 
perdeu a noção do tempo e do espaço. A seção 
de Direitos Humanos da OAB sofre de 

anacronismo, ela se perdeu. Estamos vivendo 
outro tempo! 
 Então, essa Sonia Guajajara tentou 
alardear na rede que a Ysani Kalapalo não 
representa o falar de todas as tribos do Xingu. 
Realmente ela não representa, nem ela é 
cacique da própria tribo, ela tem o cacique dela 
lá, mas ela vem abrir os olhos de todo brasileiro 
e de toda comunidade de todos os países que 
estarão participando dessa Assembleia-Geral da 
ONU de que esse senhor que limpa os seus 
companheiros lá da sua tribo, esse cacique 
Raoni, é um mentiroso, é um farsante; e de que 
essas queimadas que aconteceram e que 
acontecem todo ano neste período - talvez 
pudesse até ser mais acentuada neste ano, isso 
é alvo de investigação por parte do Governo 
federal -,não foi provocado porque o Governo 
Bolsonaro está agora administrando a nação 
brasileira. 
 Então, a importância de essa índia falar 
na ONU ou de estar com o presidente Bolsonaro 
para falar com os dirigentes internacionais é de 
fundamental importância para que a soberania 
da nossa Amazônia prevaleça.  

Muito obrigado, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Ok, deputado Capitão 
Assumção, que acabou de falar em nome do PSL 
e que compartilhou a sua fala com o deputado 
Torino. 

Agora vamos para os oradores inscritos.  
Convido o deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, deputado 
Luciano Machado; senhoras e senhores 
parlamentares; público que nos assiste através 
da TV Assembleia; servidores desta Casa; 
estagiários; retornamos à tribuna na tarde desta 
segunda-feira cumprimentando todos com o 
nosso cordial boa tarde!  

Estamos trazendo, senhor presidente, 
um assunto que está, hoje, em discussão na 
sociedade capixaba.  

Na última sexta-feira, tivemos a 
oportunidade de ouvir o diretor do Hospital 
Infantil de Vitória, assim como um servidor 
técnico em Segurança do Trabalho, aqui, na 
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Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente. O diretor e esse servidor foram 
convocados a prestar esclarecimentos à 
sociedade capixaba. E tivemos uma tarde com 
grandes revelações e importantes informações.  

 A primeira delas, senhoras e senhores 
parlamentares, é que o servidor, que é técnico 
em Segurança do Trabalho e que atua no 
Hospital Infantil, não atestou a segurança do 
local. E perguntei claramente se ele garantia a 
segurança das crianças e dos adolescentes, 
assim como de todo o corpo clínico e dos 
acompanhantes que atuam, que laboram no 
hospital, que trabalham no hospital, e ele disse 
que não poderia garantir a segurança porque as 
condições são extremamente precárias. E isso 
ficou claro, através do relatório de inspeção, 
que trouxemos, através das imagens, através da 
compilação de dados, da análise de dados, e, 
também, da inspeção in loco que fizemos, 
visualizando, por exemplo, a maioria dos 
extintores de incêndio vazios. O deputado 
Vandinho Leite também esteve lá presente, 
assim como o deputado Hércules Silveira, o 
deputado Hudson Leal, e vimos, por exemplo, a 
central de gás do hospital, onde consta, apenas, 
um único extintor de incêndio vazio.  

A partir daí, nos debruçando sobre esse 
tema, com o auxílio, colaboração primordial do 
deputado Hudson Leal, que nos trouxe 
informações absolutamente relevantes.  

Vou pedir, Fabiana, para que seja 
exibido. Se puder maximizar.   

 

 (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 

Temos uma planilha com mais de 
trezentos e cinquenta itens que foram 
compilados pelo deputado Hudson Leal. E esses 
itens dizem respeito a contratações realizadas 
no Hospital Infantil.  

E aí, deputado Luciano Machado, vamos 
entender por que está faltando dinheiro lá, na 
ponta do hospital. Por que não chega dinheiro 
para o atendimento digno às crianças e 
adolescentes? Por que falta capital, por que 
falta medicamento, por que falta insumo, por 
que faltam condições estruturais de trabalho, 
deputado Vandinho Leite.  

Temos ali itens contratados com 
sobrepreço de dezesseis mil por cento, em 

relação, por exemplo, a um plano de saúde 
privado.  

Temos ali as estatísticas, as planilhas que 
demonstram. E há um comparativo feito entre o 
que o Hospital Infantil paga, o que o SUS - 
Sistema Único de Saúde - paga, e o que a 
Unimed paga. E temos contratações no Hospital 
Infantil com valores superiores a de dezesseis 
mil por cento, que a Unimed paga.  

Então, é mais ou menos o seguinte: a 
Unimed paga x, e o Hospital Infantil, o Governo 
do Estado do Espírito Santo, está pagando 
dezesseis mil por cento a mais. Está ali. Um 
exame que custa três reais e sessenta e oito 
centavos no SUS, todos os hospitais do SUS 
recebem três e sessenta e oito. Está lá, o valor 
unitário.  

Para o Hospital Infantil, esse mesmo 
exame sai a cinquenta e oito reais e oitenta e 
oito centavos. O mesmo exame, então, que é 
pago a três reais e sessenta e oito centavos, o 
Hospital Infantil paga cinquenta e oito reais e 
oitenta e oito centavos. E é o mesmo exame, o 
mesmo código, a mesma característica. Tudo 
isso, temos os contratos, temos as consultas que 
foram realizadas, temos o Portal da 
Transparência, o que dá um sobrepreço, um 
valor superior a dezesseis mil por cento. É isso 
mesmo: de dezesseis mil por cento de diferença.  

É mais barato, hoje, então, a criança ser 
atendida no hospital privado, no hospital, por 
exemplo, da Unimed, e o Governo ressarcir o 
hospital, do que manter a criança no Hospital 
Infantil, sendo dezesseis mil por cento de 
superfaturamento, dezesseis mil por cento de 
sobrepreço.  

O Estado, hoje, está pagando dezesseis 
mil vezes a mais do que o custo dos outros 
hospitais.  

 
O Sr. Vandinho Leite - (PSDB) - Pela 

ordem!  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Já vou conceder a palavra a V. 
Ex.ª, deputado Vandinho Leite, o aparte.  

E aí começamos a entender, então, por 
que a unidade se encontra em condições tão 
precárias, em condições tão difíceis. O dinheiro 
existe, mas, infelizmente, nós temos que 
constatar que ele não está sendo utilizado da 
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forma correta. Ele está se esvaindo pelo ralo da 
corrupção. 
 Concedo o aparte a V. Ex.ª, deputado 
Vandinho Leite. 
 

 O Sr. Vandinho Leite - (PSDB) - 
Deputado Lorenzo Pazolini, que preside a 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, nós tivemos, na última sexta, essa 
reunião em que nós estamos fazendo um 
levantamento sobre o Hospital Infantil, vendo 
como esta Casa pode contribuir com esse 
processo. 
 Estava me chamando muito a atenção o 
volume de recursos aplicados no hospital, ao 
longo dos anos, e, mesmo assim, a dificuldade 
de o Hospital Infantil atender a população, não 
por conta dos profissionais, que são excelentes. 
Hoje, se tem ainda um mínimo de atendimento 
lá, é por conta dos profissionais do Hospital 
Infantil. Mas me chamaram a atenção alguns 
pontos. 
 Essa autonomia que os hospitais têm de 
compras, entre outros pontos, é importante 
para tentar acelerar um pouco mais o processo 
das compras. Eu entendo isso perfeitamente, 
mas me chamou muito a atenção a falta de 
gestão do hospital.  
 Quando eu perguntei ao diretor do 
hospital de que forma ele controlava os valores 
unitários de cada um dos procedimentos, como 
está ali, por exemplo, contratação de 
aminoácidos, eletroforese, entre outros 
procedimentos ou exames, o que aconteceu? 
Ele não sabia, exatamente, como que 
funcionava, internamente, dentro do hospital.  

Para você comprar algo que custa três e 
setenta na Unimed, custa mil e oitocentos por 
cento a mais. Tudo bem! Unimed é um hospital 
privado, mas, neste caso específico, seis mil por 
cento a mais! Chegou um dos itens a dezesseis 
mil por cento de sobrepreço! Não faz sentido! 
Não tem hospital que aguente! Não tem 
hospital que aguente! A Secont, do Governo do 
Estado, precisa observar isso, porque senão não 
tem dinheiro que vá resolver o problema da 
Saúde deste estado. 

Aqui o nosso objetivo não é atacar 
pessoalmente ninguém. Muito pelo contrário! O 
nosso objetivo é mostrar para a sociedade que 
esse formato de compra dos hospitais públicos - 
nesse caso a gente avaliou, nesse momento, o 

Hospital Infantil - não está funcionando. Muito 
pelo contrário. E a população vai ser atendida 
como desse jeito? Não vai ser atendida nunca! 
Pode colocar o dinheiro que for que o dinheiro 
não vai dar conta. 

Parabéns pelo trabalho, deputado 
Pazolini! 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Agradeço o aparte, deputado 
Vandinho Leite.  

É exatamente isso. Não adianta 
aumentar os recursos, encaminhar um número 
maior de recursos se o que tem não é bem 
empregado. Está ali. 

Outro caso: exame que custa três e 
cinquenta e um. O hospital está pagando 
cinquenta e seis reais e dezesseis centavos. Não 
há administração que se sustente. Não há 
dinheiro que dê conta dessa forma. 

Concedo o aparte ao deputado Hudson 
Leal. 

 
O Sr. Hudson Leal - (PRB) - Parabéns pela 

apresentação. Estava presente na comissão, 
deputado Lorenzo Pazolini.  

Só para lembrar que isso foi dado feito 
de 2016. Foi comparado o SUS, qualquer um 
tem acesso ao SUS; a tabela do Hospital Infantil, 
que comprou; e a tabela da Unimed, para 
comparar. Mas o grande referencial nosso ali 
tem que ser o SUS. É importante a gente ter 
essa comparação. 

Aquela unidade é uma das poucas que 
tem gestão que contrata fora. Pela quantidade, 
será que não conseguiria contratar uma 
empresa para ficar lá dentro, atendendo pelo 
SUS? Porque o Antônio Bezerra é pelo SUS; o 
Dório Silva é pelo SUS e ali é único. 

Então, a gente não pode ainda fazer juízo 
de valor, mas os números são claros. Contra 
número é inquestionável. Os números são 
inquestionáveis. É um número que deixa muito 
a pensar. 

Parabéns pelo trabalho. Existe outra que 
você poderia apresentar e que eu acho que é 
mais gritante do que essa, deputado Lorenzo 
Pazolini. 

Uma pessoa sozinha não consegue fazer 
isso. Existe a Comissão de Licitação; existem os 
diretores administrativos, que são responsáveis, 
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mas eu acho que tem que passar o outro slide 
também, que é muito mais esclarecedor. 

Parabéns pela sua visão sobre o Hospital 
Infantil. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Tem outro, Fabiana? Por favor. 
Tem outro slide, outra arte? Ou este é o último? 
Ok. 

Para concluir, senhor presidente. Os 
números demonstram claramente. Está ali o 
valor, a diferença que foi apurada e o prejuízo 
para a sociedade capixaba. Demonstram a 
necessidade 
demonstram a necessidade de uma intervenção 
mais aguda, mais severa, para que tenhamos, 
efetivamente, as garantias que o cidadão 
capixaba merece e espera. Se continuarmos 
desse jeito, só demandando recursos, sem 
gestão e sem seriedade, podem ter certeza, 
podemos enviar mais e mais e mais recursos, 
uma quantidade infinita, que nunca será 
suficiente. 
 Dezesseis mil por cento de 
superfaturamento! Está posto, são números 
oficiais, o levantamento é oficial. Está provado 
por que o hospital não funciona e por que 
nossas crianças, até hoje, carecem de 
atendimento digno. 
 Agradeço, presidente. Devolvo a palavra 
à V. Ex.ª. 
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 
presidente, pela ordem! Eu gostaria só de 
parabenizar pelo debate do Hospital Infantil, 
dizer a importância do Hospital Infantil, o 
volume de vidas que o Hospital Infantil salva, o 
volume de procedimentos realizados dia a dia 
no Hospital Infantil, e parabenizar, 
principalmente, a fala do deputado Hudson Leal, 
que buscou a data da tabela, mostrou uma 
tabela de 2016, e mostrou que é importante 
comparar a tabela SUS, que há 
aproximadamente vinte anos não tem sequer 
uma melhoria e, portanto, é completamente 
arcaica. Melhorando a tabela SUS, 
automaticamente melhoram os investimentos, 
principalmente por parte do Governo federal. 
 É importante observar que disseram aqui 
que nos anos anteriores houve um grande 
investimento no Hospital Infantil. Quero dizer 

que investimento em custeio, na estrutura do 
hospital Infantil, em 2015 foram quinze mil reais 
- o grande investimento - quinze mil oitocentos 
e cinquenta e um reais; em 2016, setenta e nove 
mil duzentos e quarenta e seis reais; em 2017, 
melhorzinho um pouquinho, quatrocentos e 
oitenta e um mil e vinte e seis reais; e, no ano 
da eleição, no ano de 2018, um milhão 
trezentos e cinquenta e oito reais. É muito 
pouco para a importância do Hospital Infantil.  

Portanto, os grandes investimentos do 
Governo passado fazem com que a estrutura do 
Hospital Infantil esteja arcaica como está. Mas, 
tenho certeza de que a gestão deste Governo e 
a preocupação deste Governo com a saúde vai 
reestruturar o Hospital Infantil. Não tenho 
dúvida nenhuma disso. 
 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Ok. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Pela 

ordem, senhor presidente! A fala do deputado 
Freitas mesmo ele não estando inscrito, então 
vou pedir a mesma oportunidade neste 
momento. 

 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - O senhor não gostaria de 
pedir um aparte ao deputado Dr. Emílio 
Mameri? 

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Não, 
porque vou ocupar o espaço dele. E o deputado 
Freitas... 

 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Mas, de qualquer forma, o 
espaço está sendo ocupado. 

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Ele 
não ocupou o aparte de ninguém. 

 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Dois minutos, então, 
deputado, senão prejudica os que vão usar a 
palavra posteriormente. 

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Só 
para informar que parece que os membros do 
PSB não sabem fazer conta e não ouvem 
exatamente o que a gente fala. Só para deixar 
alguns pontos esclarecidos, primeiro, eu falei 
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que são os repasses para o hospital. Sobre 
investimento, é óbvio que em 2015, 2016 e 
2017 teve um investimento menor em todas as 
áreas deste estado, foi o maior pico de crise da 
história do país. É verdade que poderia ter sido 
ampliado o recurso um pouco mais para o 
Hospital Infantil na infraestrutura. Também 
concordo. Mas, também, tenho que dizer aqui 
que é óbvio, ano passado foi quando o Estado 
começou a voltar a respirar e este ano já tem 
vinte e um por cento de aumento de receita e o 
Governo não consegue andar. Já temos nove 
meses de Governo. E no Governo passado, que 
estava sentado em cima do dinheiro também, 
como diz o Capitão Assumção, gosta de falar, 
igual ao Tio Patinhas, também teve imensa 
dificuldade e no hospital não foi resolvido o 
problema. 

Então, esse tipo de conta a população 
não entende, até porque o ex-governador Paulo 
Hartung tem uma história, está sendo chamado 
no Brasil todo porque conseguiu atravessar a 
crise e manter o Estado de pé. Mas, o Governo 
atual do PSB, nem com dinheiro, consegue fazer 
gestão de qualidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Próximo orador, Dr. Emílio 
Mameri. 

Antes, porém, não como presidente, mas 
como deputado estadual, quero fazer uma 
defesa do secretário estadual de Saúde atual, 
doutor Nésio. É por isso que ele tem procurado 
debater e apresentar projetos para mudança de 
modelo de gestão, porque o modelo de gestão 
que está aí está muito claro que não está dando 
certo. Só pela demanda reprimida de cirurgias, 
dezenove mil cirurgias na fila de espera, no dia 
31 de dezembro do ano passado, isso já mostra 
que precisamos mudar o modelo de gestão.  

Então, não existe passe de mágica. Não é 
possível que o que era muito ruim durante 
quatro anos, ficou muito bom dentro de oito 
meses. Fica um discurso muito fácil. Precisamos 
ter mais controle emocional nesses debates. Por 
enquanto não temos que ficar achando 
culpados, mas tenho que mostrar mais uma vez 
que é preciso ouvir com carinho a fala do 
secretário, doutor Nésio, que tem tentado sair 
dessa situação de pendência com a população. 
A saúde do Espírito Santo tem que ser muito 
melhor do que é para a população capixaba.  

Com a palavra o deputado Dr. Emílio 
Mameri.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Boa tarde a todos! Queria saudar o nosso 
presidente no momento, que é o deputado 
Luciano Machado, os deputados presentes, os 
funcionários da TV Assembleia, as pessoas que 
nos assistem.  

Esse tema saúde é apaixonante. Posso 
dizer isso com muita tranquilidade, porque já 
vou fazer quarenta e dois anos de formado. 
Sabemos que o enfrentamento desse problema 
da saúde não é fácil. Se fosse fácil, já teríamos 
resolvido. Entretanto, é possível melhorar muito 
e, neste momento, essa é a nossa expectativa. 

Tem-se falado muito em relação ao 
Hospital Infantil. O Hospital Infantil é um 
hospital que tem história. Ali passaram os 
melhores especialistas de pediatria estudando 
pela Universidade Federal do Espírito Santo, 
residência médica em psiquiatria. Desculpe, em 
pediatria. Estamos falado muito em psiquiatria 
este mês. Mas a pediatria avançou no Espírito 
Santo, avançou servindo como base o Hospital 
Infantil Nossa Senhora da Glória. Não podemos 
desmerecer a história do Hospital Infantil e o 
trabalho que é feito diariamente, vinte e quatro 
horas por dia, em prol da sociedade capixaba, 
principalmente nos serviços ligados à área da 
pediatria.  

Então, existe problema de gestão? 
Temos que avaliar. Não estamos aqui também 
para defender aquilo que não pode ser 
defendido, mas também não podemos crucificar 
sem os dados concretos. Foi muito importante o 
doutor Nélio estar na comissão, muito bem 
coordenada pelo deputado Lorenzo, o deputado 
Vandinho também participa da comissão e tudo. 
Infelizmente, parece que ainda não houve um 
entendimento a respeito do que está sendo 
apresentado e do que está sendo entendido. 
Como sou mediador e gosto muito de conversar 
e encontrar a verdade, acho que precisamos 
aprofundar, deputado Freitas, um pouco mais 
nessa questão.  

Entendo que o Hospital Infantil passa por 
dificuldades. Muitos serviços novos foram 
criados, serviço da oncologia pediátrica, que é o 
melhor serviço de oncologia pediátrica do 
estado. Evidentemente, aquela estrutura arcaica 
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tem sim problemas, problemas elétricos, alguns 
problemas e outros problemas precisam ser 
sanados.  

Temos que elogiar o Governo do Estado. 
Elogiar o nosso secretário Nésio. Sabendo dessa 
situação, estão promovendo uma reforma no 
hospital HPM para levar alguns setores do 
Hospital Infantil para lá. Já existe funcionando 
no hospital HPM toda a urgência pediátrica que 
era desenvolvida no Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória. Já está no HPM. Reformas 
estão sendo feitas no intuito também de 
receber o setor de oncologia. Ao tirar a urgência 
e a oncologia de dentro daquele prédio arcaico, 
que tem problemas de eletricidade, tem uma 
série de outros problemas... Talvez também 
tenhamos que avaliar a possibilidade de haver 
algum problema de gestão, mas isso precisamos 
ter dados concretos para que a gente possa 
afirmar uma coisa dessas. Mas o Governo tem 
feito de tudo que é possível para diminuir esse 
impacto na sociedade.  

 
O Sr. Freitas - (PSB) - O senhor me 

concede um aparte, deputado?  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Pois não? 
 
O Sr. Freitas - (PSB) - Quero agradecer o 

aparte e quero parabenizar, porque como 
conhecedor do setor, V. Ex.ª faz um discurso 
muito equilibrado e apresentando, 
principalmente 
 a importância e a história do Hospital Infantil 
que não deve ser nunca achincalhada como vem 
sendo nesta Assembleia e apresenta aí o zelo, o 
cuidado e o bom Governo do atual governador 
Renato Casagrande.  
 E quero, óbvio, parabenizar o deputado 
Vandinho, que depois volta atrás e reconhece 
que os investimentos passados foram pequenos 
demais da conta para a importância do Hospital 
Infantil e diz que está havendo vinte e um por 
cento de acréscimo de receita.  

Graças a Deus e graças a uma boa gestão 
de 2011, 2014 quando os procuradores, os 
auditores acionaram a Petrobras para 
reconhecer o Parque das Baleias como uma 
única produção, um único poço e gerar a 
participação especial que está gerando agora. 

Então, o Governo plantou e o Governo colheu o 
aumento de receita está acontecendo. 
Competência, gestão, visão e depois que mesmo 
assim não consegue andar.  

Tanto consegue andar que a Leitão da 
Silva ficou parada quatro anos com recurso, 
recurso do BNDES. E recurso do BNDES não fez a 
Leitão da Silva andar e agora está pronta. As 
pontes lá de Nova Venécia com recurso do 
BNDES, agora andou e o Estado retomou todas 
as obras que ficaram quatro anos paralisados. 
Então, este Governo literalmente anda e faz 
bem feito. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Eu 
estou me atendo à parte da saúde, eu também 
concordo. Acho que o Governo tem as suas 
grandes virtudes e todo Governo também tem 
problemas, mas nós temos que valorizar aquilo 
que está sendo feito de bom, principalmente na 
infraestrutura e numa série de setores desse 
Governo Renato Casagrande, mas não vou me 
ater a isso. Estou me atendo à situação da 
saúde.  

E também nós aqui da Assembleia, nós 
temos um compromisso, nós aprovamos cinco 
projetos de modernização da saúde, passaram 
por aqui, o Nésio discutiu com todos os 
deputados. Os deputados entenderam, 
aprovaram e resultados já estão aparecendo. O 
Programa Estadual de Qualificação da Atenção 
Primária à Saúde, desenvolvido pela Secretaria 
de Saúde do Estado. Nós temos um foco no 
Plano Estadual de Modernização e Inovação do 
SUS. Nós sabemos que, se nós não melhorarmos 
a atenção primária, qualificarmos a atenção 
primária, com profissionais treinados e cobrados 
pelo seu trabalho, nós não conseguiremos 
melhorar a atenção secundária e a terciária. 
Porque é um quantitativo imenso que chega 
para que seja resolvido no momento em que 
passamos da possibilidade de resolver na 
prevenção primária. 
 Então, os problemas identificados: 
grande desigualdade regional na distribuição de 
médicos especialistas; baixa resolutividade na 
atenção primária à saúde; altos custos do 
serviço de saúde sem a resolutividade 
necessária ao cidadão, gasta-se muito com 
resultados pífios; fragmentação de cuidado e 
dificuldade na integração a oferta da atenção 
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ambulatorial dos hospitais e um sistema 
integrado e regionalizado de atenção 
ambulatorial.  

As ações que já estão sendo 
desenvolvidas em cima daquilo que nós 
aprovamos aqui nesta Assembleia: estratégias 
de provimento a partir do provimento da 
formação de serviço, residências em saúde, 
melhorar a qualificação profissional, 
informatização da atenção básica, sistemas de 
informatização na saúde, isso tudo é de 
fundamental importância para que a gente 
possa pensar na atenção primária.  
 Criação de três ferramentas: o e-SUS da 
Atenção Básica, extremamente importante na 
gestão e aí nós estamos trabalhando com um 
sistema PEC, com uma supervisão, com a 
introdução do servidor da Prodest, que é uma 
área ligada à tecnologia de informação; o e-SUS 
vigilância em saúde, que consiste em uma 
plataforma da web que coleta e tratamento dos 
dados relacionados às notificações de agravo à 
saúde, notificação compulsória; e o sistema 
integrado de regulação ambulatorial, que é um 
sistema informatizado com uma aplicação web e 
aplicativo para dispositivos móveis. 
 Nós sabemos, todos, que o sistema da 
regulação não funciona. E não funciona há 
muito tempo. Nós temos que falar isso, porque 

fica parecendo que não funciona agora. Este 
Governo, com o secretário Nésio, com a 
aprovação dos deputados, está preocupado 
com essa situação. E esse novo sistema de 
regulação está para ser implantado e, com 
certeza, teremos resultados importantes na 
melhoria da qualidade da saúde.  

Com relação ao credenciamento de 
médico da família e a comunidade para atuação 
no programa de qualificação da APS, até o 
momento nós temos vinte e três médicos 
supervisores inscritos, sendo oito para a Região 
Central, oito para a Região Sul, cinco para 
Região Norte; quarenta para Metropolitana; três 
para outras regiões. 

E a adesão dos municípios tem sido 
muito gratificante. A adesão dos municípios ao 
componente de provimento e fixação de 
profissionais do Programa Estadual de 
Qualificação na atenção primária. Nós já temos 
hoje cinquenta e um municípios que aderiram a 
esse projeto e temos vagas solicitadas de 

duzentos e dezessete médicos, cento e quarenta 
e três enfermeiros e cento e quatorze 
odontólogos. 

A política da atenção primária tem que 
ser melhorada com a qualificação dos 
profissionais. E eu posso dizer para todos vocês 
que a ideia é de se criar - e nós já estamos em 
fase de implementação - uma área com 
consultores especialistas atendendo uma 
população em torno de trinta e cinco a 
cinquenta mil habitantes, fazendo uma 
interligação direta com esses profissionais via 
internet, via mecanismos importantes de 
informação, de comunicação.  

Nesse caso o sistema que permite essa 
interligação com o profissional direto, a 
telemedicina está envolvida nisso, aquele 
médico da ponta, ou melhor, da base, que está 
com dúvidas a respeito de determinados 
problemas, eles vão ter oportunidade de 
conversar diretamente com o médico supervisor 
de cada área.  

É um consultor na gastroenterologia, na 
urologia, na ortopedia e com isso nós vamos 
orientar esses médicos, que estão na atenção 
primária, para que eles tomem atitudes corretas 
em determinadas situações e outras situações 
que realmente necessitam de um 
encaminhamento para centros especializados, 
são esses os profissionais que estarão como 
consultores nesses territórios em torno de 
quarenta mil pessoas, que vão fazer o 
encaminhamento.  

Isso, com certeza, trará uma qualidade 
muito maior na atenção primária e eu tinha que 
estar aqui mostrando para a população, 
mostrando para as pessoas que nos assistem 
que algo novo está sendo feito pela saúde do 
Espírito Santo. 

Estamos otimistas, como sempre 
estivemos otimistas. E eu espero que o 
resultado apareça e com isso beneficie toda a 
população do nosso querido estado do Espírito 
Santo.  

Muito obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Próximo orador inscrito, deputado 
Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos ao deputado Hércules, que 
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preside a sessão neste momento. Aos colegas 
que estão presentes no plenário, aos 
funcionários da Casa, aqueles que nos assistem 
pela TV Assembleia, os nossos cumprimentos. 

Ontem se comemorou, no Brasil, o Dia 
da Juventude Brasileira. Eu tenho dito, várias 
vezes, e é uma ideia compartilhada por muitos, 
que o maior bem de uma nação, que o maior 
patrimônio de uma nação é a sua juventude, 
porque cabe a ela dar continuidade à vida de 
um país. E quando um país   cuida mal da sua 
juventude, ele está fadado a não ter futuro. E 
nós cuidamos muito mal da nossa juventude. 
Apesar de termos instrumentos como o Estatuto 
da Juventude, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, um arcabouço legal imenso que 
fala sobre os direitos dos jovens e das crianças, 
o Brasil cuida muito mal da sua juventude. Nós 
temos perdido gerações e gerações no país por 
falta de políticas sociais adequadas, começando 
pela falta de um compromisso com a educação. 
Olhem como a educação é tratada no nosso 
país. Olhem como são os nossos índices 
educacionais. Olhem como se desqualificam e se 
menosprezam os professores no país. E por aí 
vai. 
 Infelizmente, ontem, comemoramos o 
Dia da Juventude no Brasil, mas a juventude 
brasileira não tem muito o que comemorar.  

Hoje foi ventilado aqui sobre as questões 
do Hospital Infantil, lembrando que a tabela 
demonstrada é do ano de 2016, quer dizer, do 
Governo do senhor Paulo Hartung, isso é muito 
importante que se diga. É curioso, o governador 
passado passa, dá palestra pelo país inteiro e ele 

mesmo se intitula como o governador que 
conseguiu passar os quatro anos com 
equilíbrio fiscal e não sei mais o quê, e a gente 
vê muitas vezes jornalistas enaltecendo esse 
tipo de coisa, mas as pessoas deveriam vir 
aqui ao estado para ver como é que foram 
esses quatro anos.  
 Só de escolas, foram quarenta e uma 
fechadas. Mais de quatro mil turmas foram 
fechadas no estado do Espírito Santo. Só de 
dinheiro da educação indo para pagamentos de 
aposentados e pensionistas foram mais de 
quatro bilhões de reais. Olhem como se deixou 
as estradas aqui no estado, os hospitais. Isso 
precisa ser visto porque fazer equilíbrio fiscal 
abandonando o estado e sucateando saúde, 

educação e infraestrutura é muito fácil. Então 
essas questões precisam ser vistas sim. 

Eu não estou acompanhando tão de 
perto essas polêmicas a respeito do Hospital 
Infantil, mas o Hospital Infantil, e nós 
lembramos muito bem no Governo passado a 
crise do Hospital Infantil, quando os jornais 
estamparam na capa uma criança fazendo 
tratamento de câncer numa cadeira plástica do 
hospital, ou seja, essa coisa vem se alastrando 
há muito tempo. Não dá para se dizer que a 
culpa é deste Governo.  

Não estou dizendo que também não tem 
algum tipo de culpa, porque governou também 
há quatro anos. Mas uma coisa eu noto, que o 
secretário de Saúde, o doutor Nésio, ele tem, 
sim, feito um esforço no sentido de melhorar a 
questão da saúde. Eu não estou dizendo aqui 
porque eu não sou da área da saúde e quem sou 
eu para dizer qual é a melhor forma de gerir a 
questão da saúde. Mas eu ouço de muitos 
profissionais da área da saúde o empenho do 
secretário Nésio em conseguir um caminho para 
os graves problemas da saúde do Espírito Santo, 
que, obviamente, não são fáceis de serem 
resolvidos. Agora, que está havendo um esforço 
por parte da Secretaria de Saúde ali liderada por 
um secretário que eu considero, talvez, um dos 
mais competentes do atual Governo, isso é 
verdadeiro. Mas, obviamente, que problemas 
que se arrastam por décadas não serão 
resolvidos, também, da noite para o dia.  

Eu queria aproveitar este tempo, ainda, 
para falar sobre a questão da Escola Emílio 
Nemer, lá em Castelo. As pessoas estão muito 
preocupadas com a possibilidade de fechar essa 
escola. Eu, que passei quatro anos contra o 

fechamento de escola, e continuo lutando, e 
lutando para que se reabram as escolas e os 
turnos que foram fechados nos últimos quatro 
anos.  

Lá em Castelo existem duas escolas: a 
Escola João Bley e a Escola Emílio Nemer. Essa 
Escola Emílio Nemer funciona, realmente, em 
um prédio bastante precário, não tem quadra 
de esporte, é um prédio antigo. Salvo engano, 
esse prédio foi um hotel no passado, e hoje é 
uma escola, mas há muito tempo, é uma das 
escolas mais tradicionais lá de Castelo. E uma 
escola que, apesar da estrutura, tem um dos 
melhores Idebs do Estado. O resultado dela é 
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sempre muito bom, considerando toda a 
estrutura que ela tem. É uma escola que tem 
muito aluno, e as pessoas que estudam lá têm 
um apego muito grande àquele espaço, apesar 
dos problemas estruturais que a escola possui.  

Então, eu conversei com o secretário 
de Educação, que disse que não existe ainda 
uma decisão de fechamento ou não, que está 
se avaliando. Mas nós estamos muito 
preocupado e vamos acompanhar 
atentamente, porque eu acho que quem tem 
que definir se a escola deve ou não ser 
fechada é a comunidade escolar. Ela é que 
deve decidir. Porque, segundo a Secretaria de 
Educação, há espaço para alocar esses alunos 
na João Bley, que foi uma escola que foi 
reformada há pouco tempo e tudo o mais.  

Mas nós queremos nos solidarizar com 
a comunidade estudantil da Escola Emílio 
Nemer, em Castelo, uma escola que já visitei 
duas vezes, no meu mandato passado. Nós 
vamos acompanhar isso, tentando fazer uma 
interlocução com a Secretaria de Educação no 
sentido de que a comunidade escolar da 
Escola Emílio Nemer que tenha a decisão, se 
querem o fechamento daquele espaço e a 
mudança para a João Bley ou não. Porque 
isso, como eu disse, acho que quem tem que 
definir é a comunidade escolar. 

Estamos solidários à luta dos alunos, 
dos professores e dos pais da Escola Emílio 
Nemer, em Castelo, e, ao mesmo tempo, em 
contato permanente com a Secretaria de 
Educação para acompanhar como esse 
processo se dará. Porque é importante que a 
comunidade seja ouvida. Isso é fundamental.  

Hoje, alguém já disse aqui, agora 
mudando de assunto, que estamos entrando 
na primavera no Hemisfério Sul, e no outono 
no Hemisfério Norte. E nós vivemos numa 
época tão complicada! Todo mundo sabe que 
sou professor de Geografia, e hoje, na verdade, 
quando entra a primavera aqui e o outono no 
Norte, ocorre um fenômeno chamado 
equinócio. É um dos únicos dias do ano que, nos 
dois hemisférios, tem a mesma duração, ou 
seja, recebem a mesma intensidade de raios 
solares. E isso só é possível porque a Terra é 
esférica e devido à inclinação do eixo terrestre 
associado ao movimento de translação. 

Vivemos um tempo em que as pessoas 
defendem que a Terra é plana. Eu gostaria 
muito, deputado Luciano, de ver um 
terraplanista explicando como as estações do 
ano existem e como os fenômenos, como o 
equinócio e o solstício, são possíveis com uma 
Terra plana. Eu gostaria muito de ouvir essa 
explicação por parte dos terraplanistas. Parece 
brincadeira que, em pleno século XXI, tenhamos 
que estar nos envolvendo em polêmicas sobre o 
fato de a Terra ser plana ou esférica. Isso parece 
brincadeira. 

Mas, enfim, que a primavera nos traga 
novos ares, muita sabedoria e muita paciência, 
porque a coisa não está fácil, não. 

Muito obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Pois é, deputado Majeski, se 
fosse plana, não teríamos primavera nem verão! 

Com a palavra nosso Doutor Hércules 
Silveira. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente, querido amigo deputado 
Luciano Machado, do Caparaó, lugar lindo! Um 
dos lugares mais lindos de nosso estado. Nosso 
abraço também aos colegas em plenário e aos 
telespectadores da TV Assembleia. 

Volto à tribuna neste momento e vou 
abordar rapidamente a questão do Hospital 
Infantil. Eu quero dizer que a questão do 
Hospital Infantil se desenrola há muitos anos, e 
que, naturalmente, nem o ex-secretário, Ricardo 
de Oliveira, nem o atual secretário, eles não 
admitem nenhuma falcatrua. Evidentemente 
que aquilo que estiver errado será punido. 
Aquele que cometeu erro será punido. 
Lamentavelmente, algumas coisas estão 
aparecendo agora. Tem coisas existentes há 
muitos anos. Não sei, realmente. E algumas 
pessoas do Hospital Infantil sabem o que está 
acontecendo neste momento. Mas, quero dizer 
que quero ressalvar todos os funcionários do 
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, o 
empenho, a dedicação de trabalhar num 
hospital que há muitos e muitos anos não tem 
as condições mínimas que o usuário, que a 
criança, especialmente as mães, que 
acompanham as crianças, necessita. 
 Na verdade, aquele hospital, assim como 
a Santa Casa de Vitória, o local em que foi 
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construída a Santa Casa, naquele tempo se fazia 
Santa Casa no morro, num lugar alto, 
exatamente para evitar alagamentos e outros, 
assim foi o Hospital Infantil na alameda Mary 
Ubirajara, há muitos e  muitos anos. 
 Eu me lembro de que trabalhei no 
Hospital Infantil quando fazia o primeiro ano de 
medicina, em 1973. Em 1973. Depois, em 1980 e 
81, fui diretor no Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória e o hospital já trabalhava em 
condições muito difíceis, dada a localização, 
dada a falta de local para a expansão. 
 O Governo passado falou até em 
construir um novo hospital. Ficou só, 
naturalmente, no falou, na conversa, e não 
construiu. Mas é preciso que o Hospital Infantil 
seja construído num local próprio, ali não tem 
condições de continuar funcionando. É penalizar 
o usuário, que são as crianças, e penalizar os 
valorosos trabalhadores daquela unidade de 
saúde. Só quem anda lá dentro... E fui lá logo 
que o jornal noticiou, fui o primeiro deputado 
que fui lá, não falei daqui não, fui lá dentro 
conversar com a diretoria e ver, realmente, a 
realidade do hospital. Tem muita coisa que tem 
muito tempo que precisava de manutenção e 
não foi feita. 
 E agora parece que acharam o Cristo 
para pagar tudo isto. Se estiver errado tem que 
pagar mesmo, nós não vamos, de forma alguma, 
defender quem estiver cometendo erro. 
Especialmente, tratando mal as crianças. Isto é 
inadmissível. Então, este deputado aqui 
trabalha há algum tempo com a saúde, um 
tempinho, não é? E que me limito a falar alguma 
coisa de saúde, e não de ficar colocando defeito. 
Eu quero a solução, eu quero ajudar. É isto que 
tenho feito. E tenho certeza de que o secretário 
Nésio, tenho certeza de que o governador 
Renato Casagrande e que a nossa governadora 
que está no exercício hoje, Jaqueline, não vão 
também aplaudir qualquer erro que esteja 
sendo cometido, ou naquele hospital ou noutro 
hospital. Agora, lamento que só agora, alguns 
defeitos estejam aparecendo. 
 Eu volto à tribuna, então, para falar mais 
uma vez sobre a audiência pública que nós 
faremos no dia 26, quinta-feira agora. Quinta-
feira próxima, estaremos aqui fazendo a 
audiência pública sobre doação de órgãos. É 
importante, dia 27 de setembro é o Dia do 

Doador de Órgãos e nós faremos no dia 26, 
quinta-feira, dia 27 é sexta. E quero aproveitar e 
convidar também para o dia 28, sábado, nós 
estaremos na 10.ª Caminhada do Hospital 
Evangélico, ou seja, da Aebes, que é a 
Associação Evangélica Beneficente do Espírito 
Santo, que administra o Hospital Evangélico, o 
Hospital Doutor Jayme Santos Neves e a 
Maternidade de Cariacica. A 10.ª Caminhada é 
um momento muito bom para que a gente se 
conscientize da necessidade de doação de 
órgãos. 

Quero pedir ao Luciano, por gentileza - 
Luciano, dá para você projetar? No início, foi a 
Fabiana que fez para nós. Fabiana, muito 
obrigado! Agora é o Luciano que vai procurar ali. 
Dá para ver ainda, Luciano? Repetir? 

Enquanto Luciano procura, vou lembrar 
novamente, que na quinta-feira passada 
participei da Reconecta - parabéns doutor 
Valério! 

Pode passar! Vai ficar muito pouco 
tempo, mas eu peço ao meu ilustre presidente 
que me dê mais um tempinho. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 
Aí lembrar que no dia 19, participamos 

da abertura da Reconecta e que o Ministério 
Público trabalha... Pode ir passando a próxima, 
senão não vai dar tempo... Pode ir passando: Ali 
na Mesa representei a Assembleia com a 
Thalita, que eu já falei mais cedo, que foi 
convocada e vai jogar na Suíça - ela tem 
implante coclear, com a mãe dela, a Lourdilene; 
a outra aí com a Unicep - União dos Cegos, lá de 
Vila Velha; e a outra ainda, no sábado de 
manhã, com o Júnior, que é funcionário da Casa, 
nós fizemos a abertura do encontro de 
pacientes com doença inflamatória intestinal. É 
uma lei da minha autoria, a lei n.º 11.032/2019, 
que criou a Semana de Sensibilização das 
Pessoas com Doença Inflamatória. Essa aí é com 
a Paty Mendes, presidente nacional, ela veio 
aqui participar. 

E a outra aí, agora, dia 21 de setembro, 
foi o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. 
Então, estamos em cima, com Carlos Ajur, lá de 
Vila Velha, da União dos Cegos; na outra foto, 
com Pollyana Paraguassú, da Amaes, dos 
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autistas da Avenida Fernando Ferrari; e a outra 
com Graça Golltara, mãe da Isabella, que tem 
uma síndrome que se chama Cri du chat; e a 
outra ainda com a diretoria da APAE, de Vila 
Velha. 

A próxima foto, aí já foi no domingo à 
noite, com os advogados - grupo da OAB. Ao 
meu lado está o presidente do Sindicato dos 
Advogados, porque nós somos advogado, por 
isso nós fizemos e ajudamos esse movimento. 

A outra foto, aí essa foto está a União 
dos Cegos também, no boxe da União dos 
Cegos, com Carlos Ajur, e ali está a Roberta, 
também ao meu lado. 

Aí agora com o pessoal que organizou 
essa Reconecta, muito importante, doutor 
Valério que foi o cabeça desse movimento. 

E deu tempo para falar ainda dentro dos 
minutos, dos meus dez minutos, presidente. 
Então, presidente, eu agradeço, sei que V. Ex.ª 
me daria mais alguns minutos, mas não vou 
precisar. 

Muito obrigado, e vamos lutar para que 
o Hospital Infantil melhore! E ele vai melhorar 
porque as crianças merecem um lugar melhor! 

Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Muito bom, querido doutor 
Hércules, deputado mais presente, pouco mais 
polivalente também, não é? 

Com a palavra a deputada Janete de Sá. 
(Pausa) 

Está presente a deputada Janete? No 
momento, não. 

Deputado Vandinho Leite.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Presidente, pela ordem!  
Enquanto o deputado Vandinho Leite vai 

à tribuna, nós queremos registrar que estamos 
em entendimento final já, com o governador 
Renato Casagrande, deputado Vandinho, para 
ultimar, naturalmente a formação da Nota 
Capixaba, para que parte desse recurso, o 
cidadão vai pedir a nota fiscal, parte desse 
recurso será destinada para entidades sem fins 
lucrativos, tipo Apae, Pestalozzi, Amaes, União 
dos Cegos, Luiz Braille e outras.  
 Obrigado, presidente! Obrigado, 
Vandinho.  

 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 
presidente, mais uma vez, subindo a esta 
tribuna. Eu gostaria, senhor presidente, não quis 
interpelá-lo na hora, mas fica o registro. Tenho 
um enorme carinho por V. Ex.ª, mas a partir do 
momento que eu falei, V. Ex.ª quando está 
presidindo a sessão tem que somente, até 
entendo o posicionamento dos deputados aqui 
que são governistas, como é o caso de V. Ex.ª, 
mas o deputado que está presidindo a sessão 
não deve se posicionar sobre as falas dos 
parlamentares durante as sessões. Só fazer esse 
registro. Não quis interpelar no momento, mas 
sei que V. Ex.ª é um parlamentar também de 
muito boa índole e parlamentar do bem. Sei que 
não o fez por mal.  
  
 O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Eu também concordo, 
deputado.  

Eu também fiz questão de dizer que eu 
não estava falando como presidente. Como não 
tinha na Mesa alguém para assumir a 
presidência, eu tinha que aproveitar aquele 
momento, que eu seria o último a fazer a fala 
nos Oradores Inscritos, e venceu o tempo pelos 
apartes que aconteceram. Então, eu tinha que 
também colocar um posicionamento sobre 
aquele assunto, que eu colocaria na minha fala.  

 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Mas 
não é o correto para quem está presidindo a 
sessão.  

  
 O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Eu vou acrescentar o seu 
tempo aqui, porque você já perdeu quase dois 
minutos. 
  
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Ok. 
 Eu subo novamente à tribuna neste 
momento, para falar agora sobre problemas que 
eu tenho encontrado, problemas recorrentes da 
Cesan e da Ambiental Serra, que em Serra é 
uma parceria público-privada entre EDP e a 
Serra Ambiental, que agora mudou o nome, 
Ambiental Serra. São problemas em várias 
comunidades. 

 Agora eu gostaria de citar um problema 
no bairro Mestre Álvaro, um problema que beira 
o absurdo, mas está acontecendo.  
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A Cesan instalou esgoto em algumas 
ruas. Vou citar os nomes: Ruas Capelinha, Nova 
Era, Alcobaça e Caxambu. Só que essas ruas elas 
ficam acima das casas. Então, tem a rua e as 
casas têm um declive. Essas casas ficam 
embaixo.  

O que acontece? A Cesan fez essa rede e 
notificou os moradores para que eles 
pudessem... Sobre esse problema da Cesan e a 
Ambiental Serra, ela notificou os moradores 
para que eles pudessem ligar as suas casas à 
rede de esgoto. Foram notificados.  

Só que como que eles vão ligar se as 
casas estão na parte de baixo? O esgoto não vai 
subir. Impossível. Minto. Não é impossível, mas 
os moradores precisariam instalar bombas. Cada 
bomba dessas varia de cinco a quinze mil reais.  

E, aí, o que a Cesan quer e a Ambiental 
Serra quer? Que cada morador pague de cinco a 
quinze mil reais para conseguir interligar as suas 
casas na rede de esgoto? Isso não faz sentido 
algum.  

O outro ponto importante também sobre 
esse problema é que tem moradores que 
inclusive precisam passar por terrenos de outras 
pessoas para terem acesso à rede. Então, no 
caso dessas ruas, ao invés de a Cesan ter feito 
na parte de trás o esgoto para que os 
moradores conseguissem interligar a rede e, aí, 
sim descendo, seria o correto, é meio que óbvio 
isso, não é? Eu estou aqui falando sobre isso e a 
população deve estar pensando: esse povo não 
faz projeto algum? Como é que eles querem que 
o morador...? É. É isso.  

Eu estive no local. Fiz duas reuniões com 
os moradores. E aí o que mais me chamou a 
atenção  foi essa notificação, ou seja, como os 
moradores vão interligar as suas casas à rede de 
esgoto, se a rede de esgoto está na parte de 
cima? Como eles vão subir com o esgoto? Não 
faz sentido algum! Ninguém vai pagar de cinco a 
quinze mil reais! E a notificação ainda fala sobre 
multa, sobre crime ambiental. Se tem alguém 
cometendo crime ambiental lá, é a Cesan, que 
não fez a rede de forma correta para que os 
moradores pudessem interligar a mesma à rede 
de esgoto.  

E eu aconselhei os moradores a fazerem 
uma comunicação, um requerimento, e que, 
nesse requerimento, eles deixassem clara a 
impossibilidade, protocolasse isso na Cesan, na 

Serra Ambiental, até para que eles possam se 
precaver de qualquer ação, no caso de possível 
crime ambiental - é o que estava escrito de 
forma esdrúxula no comunicado. Mas também 
esse comunicado não faz sentido algum! Eles 
estão cobrando taxa de esgoto desses 
moradores. É mole? Eles instalaram a rede na 
parte de cima, os moradores não conseguem 
interligar a rede, pois seriam necessários 
bombas, que a empresa não instalou, quer que 
os moradores instalem. Mesmo sem estar 
interligada a rede de esgoto dos moradores à 
rede criada pela EDP nessa rua de cima, eles 
estão cobrando taxa de esgoto, ou seja, não tem 

nem o recolhimento do esgoto, quanto mais 
tratamento! E eles estão lá cobrando. Isso fere 
o Código de Defesa do Consumidor! Não faz 
sentido algum cobrar por um serviço que não 
se presta! 

E eu tenho observado isso em várias 
comunidades por onde eu tenho passado e tem 
me chamado a atenção esse problema de 
gestão da Cesan, com suas imensas dificuldades 
de atender aos moradores e a falta de projetos.  

Vou dar outro exemplo, como eu citei, 
no bairro Vista da Serra II: lá tem problema 
sério de execução de projeto. O esgoto tem 
voltado nas ruas e, em alguns casos, voltado 
até para dentro das casas. E aí eu fiz um 
pedido por escrito à Ambiental Serra e à 
Cesan. A Cesan ainda não respondeu ao meu 
pedido de informação. A Ambiental Serra 
respondeu, deputado Capitão Assumção, 
dizendo que o problema é dos moradores, 
que são os moradores que sujam demais a 
rede de esgoto e, consequentemente, por isso 
que o esgoto está voltando.  

Não faz sentido isso! Até porque, por 
que não acontece em todos os bairros, então, 
o esgoto voltar? Aí, na resposta da Ambiental 
Serra, é como se os moradores de Vista da 
Serra sujassem mais que os outros, mas isso 
não faz sentido algum! É só ir comigo à Vista 
da Serra agora que nós vamos mostrar o 
porquê. Naquela parte mais alta, quando está 
descendo, ali que está o grande problema, ali 
tem problema de projeto e de execução, e 
ninguém pode culpar os moradores, porque 
quem fez a execução daquele projeto, inclusive 
interligou as casas à rede, foi a Ambiental Serra.  
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Então, são pontos que nós estamos aqui 
no dia a dia investigando. Assim como com o 
processo que nós temos, avaliando todos os 
procedimentos de como a concessionária de 
energia do Estado tem atuado junto aos 
consumidores e aos moradores, nós começamos 
a fazer uma análise profunda de como a Cesan 
tem atuado e visto o quanto a empresa tem 
penalizado os moradores, ferido o Código de 
Defesa do Consumidor, cobranças 
desnecessárias ou cobranças que não poderiam 
estar sendo feitas, inclusive por serviço que eles 
não prestam e acabam cobrando, de tal forma 
que podem ter certeza: vou trazer vários outros 
desdobramentos, são vários os estudos que nós 
estamos fazendo.  

Vou protocolar amanhã nesta Casa 
muitos outros pedidos de informação sobre a 
atuação da EDP. Estou fechando o estudo, é 
verdade, esse é um estudo que nós começamos 
mais recente do que o da EDP, mas vamos 
mostrar para a sociedade tudo que tem 
acontecido também, infelizmente, com a 
concessionária de água e esgoto do nosso 
Estado, que é uma empresa pública do Estado, 
que é a Cesan, que tem prestado um serviço 
muito ruim, que tem feito pouquíssimos 
investimentos em tratamento, principalmente 
na cidade de Serra, que tem feito cobranças 
abusivas o tempo todo. E, tenho certeza que 
essa atuação parlamentar que vamos fazer aqui, 
com afinco, vai deixar mais clara a atuação da 
empresa, vai fazer os órgãos fiscalizadores 
acompanharem mais de perto, e, 
consequentemente, vamos mostrar para o 

Espírito Santo que temos muito o que avançar, 
que a empresa está em extrema dificuldade 
perante a população por conta de maus 
serviços prestados e cobranças abusivas.  

Essa é minha fala. Boa tarde, senhor 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Boa tarde, deputado 
Vandinho.  

Convido para usar a palavra o 
deputado Hudson Leal. (Pausa) 

Não está presente no momento.  
Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 
Também não.  
Deputada Iriny Lopes. (Pausa) 

Também não está presente no 
momento.  

Deputado Capitão Assumção.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente -  nobre deputado Luciano 
Machado -, senhoras e senhores parlamentares 
e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, 
estamos vendo algumas notícias em muitos 
jornais e, também, nas redes sociais para que se 
tire o foco da coisa mais importante.  

Todo mundo viu aí a morte trágica da 
pequena Ágatha, que está sendo alvo de 
apuração. Tem que ser alvo de apuração, isso aí, 
um negócio seriíssimo.  

Mas o que estamos vendo é o que 
chamamos de casuísmo político. Estão usando a 
morte dessa criança para que a coisa principal, 
aquilo que vai dar condições iniciais de um 
cidadão brasileiro começar a se sentir 
valorizado, começar a sentir no seu cerne, na 
sua cabeça, o que é ter cidadania plena.  E isso 
nós estamos tomando um baile lá, no Congresso 
Nacional.  

A fala do presidente da Câmara é uma 
fala totalmente sem pé nem sentido. Ele 
dizendo para os jornais que, em virtude da 
trágica morte dessa criança, os deputados não 
se sentiriam confortáveis de estar votando o 
pacote anticrime do ministro Sergio Moro. 
Então, a gente vê claramente que isso é um 
casuísmo. É o oportunismo em cima de uma 
morte trágica. Uma coisa não tem nada a ver 
com a outra. 

O pacote anticrime do Moro vem para 
poder dar proteção social ao cidadão, coisa que 
até agora ele não tinha. O que prevalecia, aqui, 
no Estado nacional brasileiro, era um falso uso 
dos direitos humanos para proteção de 
marginais, de bandidos, de ratos. Então, 
estamos mudando essa ótica.   

O pacote anticrime do Moro, que foi 
entregue ao Congresso Nacional em meados de 
fevereiro, que está parado até agora, já passou 
da hora, inclusive, de ser apreciado e votado. 
Agora chegou essa oportunidade. Mas, devido a 
esse acontecimento, o presidente da Câmara e 
outros, entre aspas, notáveis do Legislativo, 
estão querendo, mais uma vez, desvirtuar esse 
projeto anticrime do Moro que vem fortalecer o 
sentimento de cidadania do brasileiro. Porque, 
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até agora, o que estamos assistindo é uma 
tragédia social, amplamente amparada por 
todos os setores do poder público e com a 
proteção exclusiva em cima daqueles que não 
produzem nada para a nação brasileira, que são 
os bandidos.  

Obviamente, qualquer contexto de 
segurança pública, não somente do Brasil, mas 
em qualquer país do mundo, vai ter sua 
exceção, uma exceção trágica, que pode, em 
uma determinada ocorrência, um cidadão que 
não é o infrator e que pode ter nenhum 
contexto naquela situação, ele pode ser vítima. 
Isso é uma exceção e tem que ser uma exceção 
raríssima. Não é uma regra, mas a regra que 
existe hoje, a regra perniciosa que existe hoje é 
a da proteção exclusiva do bandido.  

É isso que o pacote anticrime do Moro, 
que tem uma série de modificações no Código 
Penal, no Código de Processo Penal, está lá 
agora, na mão dos parlamentares e o presidente 
está usando a morte de uma criança, cujo 
processo ainda vai ser aberto para se apurar 
como foi, como aconteceu e quais foram os 
autores. Isso é uma situação. Isso é somente 
uma situação. Mas isso não pode inviabilizar o 
sentido do pacote anticrime do Moro, que é 
inverter a lógica que existe hoje na sociedade 
brasileira, a lógica da proteção do bandido, a 
lógica da proteção aos seres que roubam, que 
matam e que estupram, aqueles que entram na 
sua casa, roubam, matam e estupram.  

Se tiver um sobrevivente e esse 
sobrevivente, cidadão, tentar contra a vida do 
bandido e tirar a vida do bandido, quando 
terminar tudo naquele período da noite ou do 
dia, quem vai preso é o cidadão que tirou a vida 
do bandido. Ele vai ficar enclausurado; vai ficar 
preso; não vai ter nem defensor público. Mas o 
bandido tem todas as garantias. 
 O que está acontecendo e nós temos a 
obrigação moral de denunciar para a nossa 
sociedade é essa covardia que o senhor Rodrigo 
Maia está fazendo. Ele está sambando, está 
dançando na morte dessa criança, para impedir 
que o pacote anticrime do Moro seja apreciado 
e votado. E fica martelando nesta única questão 
da proposta da legítima defesa, do excludente 
de criminalidade.  

Isso é fortalecer o trabalho dos nossos 
policiais, durante as ações combativas contra o 

crime. É mudar a regra perversa do jogo. A regra 
perversa do jogo dá todas as condições para que 
os bandidos se proliferem na nação brasileira, 
andem desfilando para cima e para baixo, a pé, 
de bicicleta, de moto, de carro, nos 
apartamentos, nas casas, nos morros, com suas 
armas poderosas, aviltando o direito do 
cidadão. Esse é um dos itens da proposta do 
pacote anticrime do Moro, que é fortalecer a 
atuação policial na ação de combate ao crime. 
 Então, esse senhor que hoje preside a 
Câmara, infelizmente, que está lá fazendo parte 
como presidente, mas o grupo dele está lá 
fazendo parte do Centrão, fica impedindo que 
coisas tão importantes para a nação brasileira 
não possam ser debatidas de forma concreta, 
analisadas e votadas. Isso já deveria ter, há 
muito tempo, passado pela Câmara e já estar no 
Senado Federal. Nós estamos já no final do ano 
e a proposta de Sergio Moro chegou lá em 
fevereiro. 
 Agora, por causa dessa situação que 
aconteceu recentemente, o senhor Rodrigo 
Maia veio com o argumento singelo, medíocre, 
pequeno, dizendo que os deputados não se 
sentiriam confortáveis de votar o projeto 
anticrime do Moro, por causa dessa situação, 
que nós lamentamos realmente, 
profundamente. Quem que vai ficar aqui 
achando normal uma criança morrer da forma 
como ela morreu, mas isso não é obstáculo para 
que 99,9% dos brasileiros não apoiem o projeto 
anticrime do Moro porque ele vem para vitalizar 
o cidadão brasileiro. 
 O projeto anticrime do Moro vem fazer o 
seguinte: bandido, acabou a sua vez. Você não 
tem mais a proteção que você tinha dos 
Governos anteriores. Quem tem que ter a 
proteção social é aquele que produz ara a Nação 
brasileira. Esse, sim, tem que ter todos os 
respaldos da lei. Esse, sim, tem que ser 
abraçado pelo Estado nacional brasileiro, que é 
o cidadão, o cidadão produtivo.  

O improdutivo, que é esse que rouba, 
mata e estupra e faz toda a sorte de crimes, 
esse tem que ir para o degredo. E, se encarar a 
Polícia, tem que tomar tiro e é muito tiro. E, de 
preferência, se eu estivesse na Câmara dos 
Deputados, eu ia fazer uma emenda ao projeto 
para que toda a munição gasta com esses ratos, 
que a família desse bandido pagasse por essas 
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balas, porque essas munições foram compradas 
com o dinheiro do contribuinte.  

Mataram aquele que rouba, mataram 
aquele que rouba, mata e estupra, os policiais 
fizeram essa gentileza ao cidadão brasileiro, mas 
a família vai ter que indenizar. A Polícia eliminou 
o bandido - não tem que ser com pouco tiro, 
para ter certeza, convicção de que ele vai ficar 
morto mesmo -, mas a família vai ter que 
indenizar a munição. Tem que pagar pela 
munição. Porque o tanto de crueldade que esse 
bandido já praticou contra o cidadão brasileiro, 
a família teria que pagar munição, sim. É desse 
jeito que tem que ser. 

Então, senhor presidente, só para 
finalizar, isso que está acontecendo em Brasília 
para tentar impedir o pacote anticrime do 
Moro, com os argumentos fúteis do presidente 
da Câmara dos Deputados, é uma grande 
covardia nacional. 

Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Muito bem, deputado Capitão 
Assumção. 

Com a palavra o deputado Freitas. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

presidente, nobres colegas que ainda resistem 
na Casa, imprensa, TV Assembleia, como não 
poderia deixar de ser, senhor presidente, até 
porque sou um deputado que tenho base no 
Norte do estado do Espírito Santo, moro em São 
Mateus e São Mateus está na microrregião 
Nordeste, juntamente com Conceição da Barra, 
com Pedro Canário, com Jaguaré e outros 
municípios, eu não poderia deixar de usar esta 
tribuna no dia de hoje, uma vez que é a primeira 
sessão ordinária após o julgamento, no meu 
entendimento injusto para com o prefeito de 
Conceição da Barra, prefeito Chicão. 

É óbvio que preciso colocar aqui meu 
ponto de vista, até porque o município de 
Conceição da Barra, já fazia muito tempo, não 
tinha uma gestão tão eficiente, tão organizada, 
tão proba, tão democrática, tão republicana e 
tão ao alcance de todos os barrenses, 
melhorando todos os índices do município de 
Conceição da Barra. E não é agora, apenas na 
gestão do prefeito Chicão. Já passou de uma 

década. É desde janeiro de 2009, quando o 
então saudoso prefeito Jorge Donati tomou 
posse como prefeito em Conceição da Barra. De 
janeiro de 2009 até a presente data, os 
barrenses experimentam a gestão mais 
eficiente, ou o ciclo mais eficiente, da gestão 
pública da história daquele município. E tenho 
toda a tranquilidade em dizer isso.  

E o que levou o Tribunal de Justiça, o 
Tribunal Eleitoral de Justiça do Espírito Santo a 
cassar, por seis a zero, o mandato do prefeito 
Chicão, não era para ser o objetivo para a 
cassação de um mandato, pois foi o programa 
de capacitação de pessoas daquele município.  

E aí, a indignação dessa sentença, que 
passo a relatar do meu modo.  

A nossa justiça disse que ele comprou o 
voto ao promover cursos profissionalizantes 
enquanto era secretário de Assistência Social do 
Município de Conceição da Barra, no ano de 
2016, no último ano da administração Jorginho 
Donati. A procuradora de Justiça que o acusou e 
que teve êxito na acusação, conseguindo cassar 
o seu mandato, disse que ele forneceu 
quinhentas vagas de curso, quando, na verdade, 
foram duzentas e noventa. E que essas 
quinhentas pessoas favorecidas, em média, têm 
quatro pessoas na família. Portanto, a 
procuradora afirmou na acusação que o Chicão 
comprou dois mil votos. Quanto preciosismo! E 
ainda prosseguindo na sua acusação, que o 
candidato da oposição à época teve mil e cem 
votos a menos na eleição e que só perdeu 
porque o Chicão comprou dois mil votos.  

A Corte da Justiça Eleitoral acatou esse 
absurdo. E por que absurdo? Porque, primeiro, 
não eram quinhentas vagas, e sim duzentas e 
noventa vagas. Segundo, porque jamais todos 
votariam em Chicão. Tem-se que considerar o 
absenteísmo, os votos nulos, os votos em 
branco também nessa conta. A matemática tão 
precisa da senhora procuradora foi enganosa. 
Terceiro, porque pelos cálculos de número 
médio do IBGE, não podemos considerar quatro 
pessoas adulta em média em cada família, mas 
sim três pessoas. E, mesmo assim, 
certeiramente não poderia ter-se que todas as 
três pessoas se venderiam ao candidato Chicão, 
conforme afirmou categoricamente em sua 
acusação a senhora procuradora de Justiça. E, 
por último, porque o senhor Chicão não teve 
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contato com nenhum beneficiado desses cursos, 
pois a seleção foi realizada de forma implacável, 
seguindo normas estabelecidas pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social.  

Em seguida, a Corte da Justiça Eleitoral 
acatou a acusação da procuradora de que o 
Chicão fez oferta de serviços, de cursos 
profissionalizantes, sem legalidade de existência 
de nenhuma lei autorizativa específica. Em ano 
eleitoral, para lançamento de programas 
específicos, precisa sim de lei específica. Repito! 
Em ano eleitoral, para lançamento de 
programas específicos, precisa sim de lei 
específica. Só que a oferta dos cursos 
profissionalizante é um serviço que já vinha 
ocorrendo no município de Conceição da Barra 
desde 2008, ano em que o opositor político do 
Chicão era prefeito, inclusive. A oferta de cursos 
profissionalizantes não era um programa 
específico sendo lançado pelo então secretário 
de Assistência Social, o Chicão, mas sim uma 
prestação de serviço contínua, igual a outros 
serviços executados com verbas federais, já 
predestinados para tal. Ser condenado por 
ofertar os serviços de cursos profissionalizantes 
à população carente para mim é o mesmo que 
ofertar o serviço de Bolsa Família 
continuadamente durante todos os anos; e esse 
último é pior, pois é o repasse direto de dinheiro 
e ninguém nunca foi caçado por ofertar o Bolsa 
Família.  
 Ofertar os serviços de cursos 
profissionalizantes à população carente, para 
mim é a mesma coisa que ofertar o serviço, à 
população carente, de educação de jovens e 
adultos, o Eja. E ninguém também nunca foi 
caçado por ofertar o Eja, Educação de Jovens e 
Adultos, à população. Na realidade, não se tinha 
lei específica. Mas como ficam todos os cursos 
realizados anteriormente? Como ficam todos os 
cursos do mesmo programa realizado em outros 
anos? Desde a época do próprio adversário 
político do Chicão não havia lei específica. Mas a 
realização desse serviço de oferta de cursos 
profissionalizantes constava da LOA, da Lei 
Orçamentária Anual, do ano de 2015, ano da 
contratação dos cursos.  
 Possuía-se um programa do Governo 
Federal que compunha o Plano Nacional de 
Assistência Social, o Pinas, no qual constam as 
verbas específicas para os cursos 

profissionalizantes. E ainda possuía-se 
autorização específica do Conselho Municipal de 
Assistência Social para que esses cursos fossem 
realizados.  

Mas a senhora procuradora de Justiça 
estava no seu dia de glória, estava sendo 
aclamada por seis colegas, daquela corte, pois 
estava se despedindo do TER do Espírito Santo. 
Na abertura da sessão foi feito menção honrosa 
à procuradora de Justiça sobre os seus serviços 
prestados, e anunciado que a mesma tinha 
levado para o plenário, naquela ocasião, toda 
sua família - o esposo, o pai, a mãe - para assistir 
à sua despedida, uma última ação como 
procuradora da Justiça Eleitoral.  
 A procuradora gastou mais de quarenta 
laudas para dizer que o prefeito Chicão era 
corrupto e foi agraciada, na sua despedida, por 
uma sentença esmagadora de seis a zero, 
cassando, assim, o mandato do prefeito Chicão. 
Ela saiu feliz com o seu papel de algoz da lei e os 
seus parceiros de Justiça possivelmente 
também. O voto do juiz relator foi idêntico à 
acusação feita pela procuradora. E, 
infelizmente, aconteceu. 

E preciso relatar, nesse pronunciamento, 
que o advogado do requerido, ao visitar o 
gabinete de cada um dos seis juízes do TER 
horas antes da sessão, para deixar um resumo 
explicativo dos fatos que realmente haviam 
ocorrido durante o processo eleitoral, foi 
interpelado por um assessor de um dos juízes: 
se ele era o advogado do prefeito que iria ser 
cassado na próxima sessão do TRE.  
 Realmente tudo parecia já estar pronto 
para a sessão de despedida da procuradora de 
Justiça, e o prefeito Chicão já estava 
previamente condenado antes de qualquer 
julgamento. Esquece a Justiça que esses 
humildes cursos, na época, o secretário de 
Assistência tanto lutou para que fossem 
realizados. Serviu muito aos que foram 
contemplados, serviu para dar conhecimento e 
para que esses pudessem encontrar alguma 
forma de ganhar algum dinheiro lícito, de forma 
honesta, quer seja empregado ou autônomo, 
para colocar um pouco de comida em suas 
casas. 

Todos no município de Conceição da 
Barra sabem quem é Chicão, até mesmo os da 
oposição conhecem a sua honestidade, a sua 
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forma de fazer tudo com muita lisura. Além de 
tudo, o Chicão não é um homem de posses, o 
que ele possui hoje é bem menos do que 
quando começou como prefeito. 

No entanto, todos conhecem também 
que o juiz eleitoral da comarca, o juiz de piso 
que o julgou em primeira instância, apresentou 
uma sentença robusta descrevendo todos os 
fatos, e que o candidato denunciado pelo 
Ministério Público e pelo PMN, partido do 
opositor do atual prefeito, não teve qualquer 
benefício com os cursos profissionalizantes, que 
o número de vagas ofertadas jamais 
influenciariam nos resultados da eleição, que o 
cursos foram realizados de forma correta, 
dentro das necessidades documentais exigidas, 
e que a vontade do povo de escolher o Chicão 
como prefeito não podia jamais ser 
desconsiderada. Apresentou uma sentença não 
embasada na acusação da promotoria e nem na 
peça de defesa realizada por advogados do 
acusado. 

O juiz de piso foi categórico em absolver 
o prefeito Chicão. Mas, na sua acusação, a 
procuradora do TRE falou até da incompetência 
do juiz de primeira instância, de forma 
descortês e absurda, ainda mais em se tratando 
de um juiz de conduta ilibada e conhecedor, em 
profundidade, das questões da política do 
interior, principalmente da política de Conceição 
da Barra. Esse juiz, doutor Leandro, é conhecido 
como o juiz carrasco, que sempre cortou reto 

em suas decisões e nunca se viu falar envolvido 
em escândalos de corrupção. Esse Juiz é que 
realmente conhecia a realidade e conhece a 
realidade das eleições de Conceição da Barra. 

O nome de Chicão foi desonrado, o 
nome da família de Chicão foi desonrada. Sua 
esposa e suas filhas sofrem muito com tanta 
injustiça que ele vem passando nas redes 
sociais. E, agora, como ficará com mais essas 
grandes mentiras? O Chicão ficará mesmo na 
galeria dos homens corruptos deste país? 

Conceição da Barra vive, desde 2009, 
como se fosse um município de país civilizado. 
O dinheiro público foi sempre tratado com 

muito respeito, sendo gasto com 
responsabilidade, primeiro para os mais 
carentes, com muito profissionalismo, 
evitando-se refazimento de serviços... 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) -  Deputado Freitas, gostaria de 
pedir a sua cortesia de só mais dois minutos. 

Já passaram seis minutos. 
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Já estou 

concluindo, irmão. 
Evitando-se refazimento de serviços e 

com muita economia, fazendo-se os gastos com 
muita análise de custo. 

Conceição da Barra hoje é exemplo em 
tudo: na saúde, um dos grandes problemas 
deste país, até médicos para atendimento nas 
comunidades rurais está sendo realizado. O 
ensino de Conceição da Barra conta com uma 
das melhores estruturas de escolas do Estado. 
Lá tem escola pública, que dificilmente 
encontram-se iguais na rede de ensino privado. 
A segurança é exemplo para todo o País. 75% 
das áreas urbanas são videomonitoradas por 
equipamentos interligados a uma única central, 
fazendo com que seja um dos municípios de 
menor índice de criminalidade do Estado. Na 
área social foram criados inúmeros programas 
para a geração de renda, baseado no arranjo da 
economia solidária.  O município é hoje a capital 
capixaba da diversidade cultural do estado. 

Na área do turismo foi feito um 
planejamento que remodelou e ampliou 
totalmente o calendário de eventos e atrativos 
regionais, sendo hoje o município um dos 
principais destinos turísticos do país, e no 
esporte encontramos Conceição da Barra um 
grande porto seguro para o combate de drogas 
e de prostituição infantil. Foram construídos, 
durante estes últimos dez anos, nove quadras 
poliesportivas e cinco estádios de futebol. 
Enfim, Conceição da Barra é hoje um dos 
municípios do Espírito Santo que encontramos 
um dos maiores números de obras conclusas e 
em andamento, com quase noventa por cento 
das ruas pavimentadas, e principalmente, onde 
existe um dos maiores números de projetos 
sociais sendo executados com grande êxito e 
com inúmeros projetos de preservação 
ambiental implantados com total sucesso. 

Por que vamos permitir que Conceição 
da Barra volte a ser as manchetes negativas dos 
jornais de nosso país? 

Conceição da Barra teve vários prefeitos 
e teve as décadas de prefeitos presos por 
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desvios de verbas públicas, chegou a ter dez 
meses de salários atrasados dos servidores. 
Tinha um dos maiores índices de homicídios e 
apenas vinte por cento de ruas calçadas. 

Eu concluo aqui com a minha indignação 
porque eu não queria ver neste país prefeitos 
com a postura do prefeito Chicão, com a 
competência do prefeito Chicão, com a lisura, 
com a ética, com a capacidade, serem caçados 
de forma unânime na Justiça do nosso Estado 
pelo que não se fez.  

Tenho dito. 
Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Próximo orador inscrito, deputado 
Luciano Machado. Luciano tem oito minutos. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Bom, 

nosso querido deputado Freitas foi um pé 
amarelo, como falamos lá na roça, tomou meu 
tempo. Mas está bom, ele desabafou. 

Deputado Hércules Silveira, nosso 
presidente, deputado Freitas, que está 
presente, nossos servidores, a todos que estão 
nos assistindo pela TV Assembleia. 

Faço questão de usar a palavra hoje 
principalmente para falar sobre um projeto 
lançado pela Escola do Legislativo, da qual, 
como 1º secretário, sou presidente, mas na 
verdade é um projeto da Assembleia Legislativa, 
de toda a Mesa Diretora, do presidente Erick, de 
todos os vinte e nove deputados junto com a 
presidência, que é o projeto que começa a ser 
colocado em prática a partir de hoje, e que 
chama Reciclales. 

 A ideia é que nós nos tornemos 
referência e possamos ser um bom exemplo 
para o Espírito Santo. Todas as coisas que nós 
fazemos são passíveis de interpretação e 
julgamento, então se fizermos alguma coisa 
ilegal ela vai ser publicada, e é bom que façamos 
coisas legais. E essa é uma ação muito legal de 
preocupar com o futuro, com a 
sustentabilidade, e todos os deputados vão 
receber em seus gabinetes a partir de hoje a 
equipe da Escola do Legislativo, mostrando a 
necessidade de reciclar, de gastar menos papel, 
de imprimir o menos possível, de usar menos a 
impressora e dar o destino adequado aos 
resíduos, sólidos e úmidos. 

Então hoje começa esse projeto que 
pode ser uma boa referência e pode sair daqui 
com os deputados, com todos os servidores 
desta Casa como um modelo a ser colocado pelo 
Espírito Santo. Quero também, por falar em 
reciclagem e sustentabilidade, falar que no dia 
21, o Dia da Árvore, quero deixar uma 
mensagem aqui ao Lions Clube de Guaçuí. 
Parabenizar aquele clube de serviços, que tem 
uma história tão bonita na cidade, com projetos 
importantes na área social. É um clube de 
serviços que tem feito coisas importantes para a 
sociedade guaçuiense.  

E no Dia da Árvore, mais uma vez, 
mobilizou todos os companheiros e domadoras 
para fazer o plantio de árvores em uma 
propriedade rural do proprietário Edmilson, que 
também é companheiro. E ali foi um dia muito 
bacana de consciência, de plantio da 
consciência. Reciclar quer dizer refazer. É nós 
revermos nossos próprios atos e ali foi dado 
esse bom exemplo de consciência e do dever 
cívico de todos nós, de pensarmos no futuro. E, 
por incrível que pareça, naquele mesmo 
momento, nós estávamos lá plantando as 
árvores, que eu sou leão há trinta e um anos, e 
ali o céu todo embaçado, uma imagem ofuscada 
pela fumaça, que nós fomos descobrir que era 
um incêndio criminoso colocado lá na região de 
Pedra Roxa, em Ibitirama, a cerca de sessenta 
quilômetros, que estava chegando ali a fumaça.  

Então, esses procedimentos de vândalos 
pelo país afora, isso sempre aconteceu nos 
períodos de seca e esse momento é um 
momento muito triste, onde a biodiversidade é 
desrespeitada, é atacada, é ofendida. Então é 
bom, nesse momento, que façamos a reflexão 
de debatermos isso a cada dia. Hoje as escolas 
já têm esse grande mérito de debater a questão 
ambiental, as igrejas já estão falando sobre 
esses temas. É importante que na nossa casa, no 
nosso ambiente nós possamos discutir a 
necessidade de fazer cada um o papel de 
cidadão e cidadã.  

E por falar em Pedra Roxa e Ibitirama, 
quero também aqui parabenizar o município de 
Ibitirama, que, nesse final de semana, foi palco 
de uma festa bacana. Uma festa que elevou 
todo o sentimento de pertencimento daquela 
região. Ibitirama é um município muito querido, 
que tem uma área rural muito produtiva, que 

Identificador: 340030003500350033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



54 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 26 de setembro de 2019 

tem um povo muito ordeiro, muito trabalhador 
e ali, naquela festa foi contemplado o 
agroturismo, o turismo de eventos, o 
agronegócio, com exposição pecuária, shows 
regionais e show nacional. Então, é importante, 
sim, que se faça festa na nossa região, faz 
circular dinheiro, os turistas aparecem, pessoas 
de todo o estado e de outros estados estão ali 
presentes. Então, parabéns a Ibitirama, à 
administração municipal.  

Um abraço especial ao meu amigo 
Hisham, que estava lá presente e que é vice-
prefeito, junto com o prefeito Reginaldo e a 
Câmara de Vereadores, recebendo todos com 
muito carinho. A toda comunidade de Ibitirama 
e dos distritos, o nosso abraço.  

Também deixar aqui os nossos parabéns 
à comunidade Roseira, no município de Alegre, 
onde eu estive presente também ontem à tarde. 
A região de Roseira também sediou uma festa 
muito bacana que fortaleceu muito aquela 
região rural. Roseira não é um distrito ainda, 
perto de Vila do Café, mas é uma região muito 
produtiva, com as pessoas de bem daquela 
região tendo muito prazer em receber todos os 
visitantes. Teve também uma exposição 
agropecuária, leilões, enfim, teve uma 
confraternização que não pode deixar de existir 
na região rural. Quero parabenizar toda a 
comunidade, em especial o nosso amigo 
vereador Willian Bestete. O nosso abraço a toda 
comunidade de Roseira, município de Alegre.  

E também lembrar que, nesse final de 
semana, festejamos, dia 29, o padroeiro São 
Miguel Arcanjo. Guaçuí terá também um final 
de semana de festas espetaculares, com shows 
regionais e locais, com festa agropecuária, 
fortalecimento do turismo, café de qualidade, 
onde Divino de São Lourenço também, no 
sábado eu estive presente, sediou a 1.ª Mostra 
de Café de Qualidade. Foi um dia especial onde 
empresas agrícolas, como Prafazenda, levaram 
palestrantes com temas que abordam a 
diversificação agrícola, o agronegócio, que 
fortalecem o debate e trazem conhecimento e 
qualificação aos produtores rurais. Isso foi pela 
manhã, concluindo à tarde, com essa mostra de 
cafés especiais, com a 1.ª Mostra de Café de 
Qualidade, com um auditório lotado com mais 
de cem pessoas, cem produtores participando. 
Então, foi uma tarde muito bacana de sábado. 

Parabéns ao Incaper local, ao Incaper regional, 
ao Governo do Estado, que participou. Ao 
prefeito Eleardo, ao secretário de Agricultura, o 
PC, e a todos os produtores rurais. Ao Caparaó 
Júnior, que estava lá presente. O Caparaó Júnior 
é ligado ao Ifes.  

Um abraço a todos. Desculpa passar do 
meu horário, mas que tenhamos uma semana 
iluminada, com uma segunda-feira que foi 
bastante produtiva. 

Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- (MDB) - Esgotado o tempo destinado à 
presente sessão, vou encerrá-la. Antes, porém, 
comunico que a pauta da próxima sessão 
ordinária será a mesma, exceto as matérias 
votadas na sessão de hoje. E convido os 
senhores deputados e as senhoras deputadas 
para a próxima, que será solene, hoje, às 19h, 
em homenagem ao Dia Mundial do Turismo, 
conforme requerimento do deputado Carlos 
Von, aprovado em plenário.  

Está encerrada a sessão.  
Boa noite a todos. 

 
(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, hoje, às 19h, 
conforme requerimento do 
senhor deputado Carlos Von, 
aprovado em plenário, em 
homenagem ao Dia Mundial do 
Turismo, Expediente: o que 
ocorrer, e comunicamos que 
haverá sessão ordinária dia 24 de 
setembro de 2019, cuja Ordem 
do Dia é a seguinte: Discussão, 
nos termos artigo 81, § 3.º do 
Regimento Interno, dos Projetos 
de Lei n.os 355/2019 e 106/2019; 
discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
318/2019 e discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 599/2019) 

 
 
 Encerra-se a sessão às dezoito horas. 
 
 De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, não registram presença os senhores 
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deputados Euclério Sampaio, Renzo 
Vasconcelos e Theodorico Ferraço) 
 

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

 
 

 
NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS, REALIZADA EM 19 DE 
SETEMBRO DE 2019. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Boa noite a todos e a todas, senhoras e 
senhores, autoridades presentes, juventudes 
presentes aqui na nossa audiência pública. 
Muito obrigada pela presença de todos e de 
todas.  

É com satisfação que o presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, deputado Erick Musso; a proponente e 
vice-presidente da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, deputada 
Iriny Lopes, os recebem aqui no Plenário Dirceu 
Cardoso, desta Casa de Leis, para esta audiência 
pública, com o objetivo de debater o tema O 
Extermínio da Juventude. 

Passo agora a fazer a composição da 
Mesa.  

Gostaria de convidar a excelentíssima 
gerente de Juventude do Governo do Estado, 
Fabrícia Barbosa, por favor; o presidente do 
Conselho Estadual da Juventude, Miguel Intra, 
por favor; o pesquisador e coordenador 
colegiado do Fórum Estadual LGBT, Marcos 
Vinícius Cordeiro, por gentileza; Ivo Lopes, chefe 
de articulação e mobilização de juventude da 
Serra, por favor. E para representar e fazer uma 
saudação a esta nossa audiência, representar a 
Secretaria de Direito Humanos e a secretária 
Nara Borgo, convido Raiana Rangel. (Pausa)  
 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 

 Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da comissão.  
 Ordem do Dia. 

 Nós estamos abrindo a audiência pública 
com o objetivo de debater o extermínio da 
juventude.  
 Eu quero, como proponente desta 
audiência, fazer algumas considerações iniciais 
e, em seguida, nós daremos prosseguimento à 
nossa audiência.  
 Ontem, aqui, a Assembleia Legislativa 
recebeu mais uma edição do projeto Deputado 
Jovem, com a participação de cerca de trinta 
jovens. Durante a sessão, o deputado jovem 
Mateus Souza, da Escola Almirante Barroso, em 
seu discurso, fez o seguinte comentário, e aqui 
abro aspas para repetir o comentário do 
Mateus: A verdadeira revolução não é 
assassinar pessoas e garantir a supremacia de 
um partido ou visão de mundo, o verdadeiro 
revolucionário é o que garante uma democracia 
justa, mais participativa, e, principalmente, mais 
pacífica. Fecha aspas.  
 As estatísticas, como as que estão no 
Atlas da Violência de 2019, evidenciam um 
processo extremamente preocupante nos 
últimos anos: o aumento da violência contra 
públicos específicos, incluindo jovens, 
especialmente, negros e negras, população 
LGBT+ e mulheres, nos casos de feminicídio.  
 A negação do direito à vida está 
diretamente relacionada com o racismo, a 
homofobia, o machismo e outras formas de 
violência que apontam o grau de crueldade que 
a sociedade está produzindo nesses tempos. 
 Por isso, é preciso debater e pensar o 
papel do Estado na proteção e no combate ao 
extermínio dos nossos jovens. 
 Dos que já morreram, para registro, 
setenta e sete por cento são negros e negras. 
Portanto, nós estamos perdendo a nossa 
juventude exatamente no momento em que o 
país passa pela maior transição demográfica de 
sua história rumo ao envelhecimento. 
 Somente em 2017, trinta e cinco mil, 

setecentos e oitenta e três jovens foram 
assassinados no Brasil. Estamos falando do 
extermínio da juventude negra, vítima da 
arma de fogo; das juventudes LGBT+, atingidas 
pelas violências fóbicas; das mulheres jovens, 
negras e não negras, vítimas de violências 
psicológicas e letais. 
 Hoje, sabemos que um plano macabro 
vem tomando força no Brasil com novas 
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roupagens e estratégia de violência e extermínio 
das juventudes. Além de uma parcela da 
sociedade que apoia, aplaude, incentiva o 
extermínio, a tortura e muitas outras formas de 
violência, muitos outros tipos de violências 
praticados contra nossa população juvenil.  E 
volto a dizer, em sua maioria, negros e negras. 
Eles estão sendo mortos e também estão se 
matando. E aí, nós já estamos falando de outra 
violência para onde a juventude é empurrada, 
que é o suicídio. 
 Ao verificarmos a continuidade do 
processo de aprofundamento da desigualdade 
racial, das LGBTfobias, e preciso falar do 
silenciamento e da aniquilação dessas vidas, 
pois a conjuntura política brasileira vem 
espalhando seus microfascismos e o genocídio 
da nossa juventude. É um contexto atualizado 
pela violência do racismo, da homofobia, da 
opressão, do conservadorismo do nosso tempo. 

 A violência e seus impactos específicos 
contra a juventude, em especial aquelas que 
se situam nos bairros mais pobres, mais 
distantes dos centros produtivos, mais 
conhecidos como periféricos, aquelas 
populações que estão nas favelas, é também 
um fenômeno que caminha junto com a lógica 
capitalista, o que nos ajuda a compreender o 
aprofundamento dessas violências. 
 Importante analisarmos com atenção 
os dados do Atlas da Violência de 2019, 
lançado em junho deste ano, dando atenção 
para o nosso estado, com suas especificidades 
e o triste ranking nos números de extermínio 
juvenil. 
 Eu lamento, e encerro aqui as minhas 
considerações iniciais, que elas sejam tão 
negativas, preocupantes, doloridas para as 
famílias, para os jovens, mas nós precisamos 
enfrentar essa realidade. De nada nos adianta 
fugirmos ou nos isentarmos de enfrentar tão 
dolorosa realidade. Porque o que nós 
precisamos é alterar essa realidade e não 
mascará-la com dados, com promessas ou 
com políticas ineficazes. 

Então, mesmo que o tema seja, assim, 
tão forte, eu quero receber cada um e cada uma 
de vocês com muito carinho, com muito afeto, 
com muito compromisso e com muita verdade 
em tudo que nós vamos debater aqui, hoje, 

buscando fazer a nossa parte para superarmos 
esses problemas. Certo, gente? 

Então, não vamos ficar cabisbaixos, 
vamos enfrentar esse debate e vamos acreditar 
na nossa capacidade de superar. 

Quero agradecer a presença de todo 
mundo, mas quero fazer dois agradecimentos 
especiais. Eu agradeço ao ex-presidente do 
Conselho Estadual de Direitos Humanos, Gilmar 
Ferreira, aqui presente; e agradeço também à 
ex-vice-prefeita do município de Serra e 
secretária de Direitos Humanos, ex-vereadora, 
militante de direitos humanos, a companheira 
Lourência Riani. Muito obrigada pela sua 
presença, também. 

Bom, dando sequência à nossa 
audiência, nós teremos antes das falas uma 
apresentação cultural que nos é trazida, aqui, 
pelos Guerreiros Tupiniquins, de Caieiras Velha, 
a quem eu convido para virem até aqui à frente 
para fazerem a sua apresentação. Muito 
obrigado pela presença de vocês e pela boa 
vontade de virem até aqui participar conosco. 

Por gentileza, podem se dirigir aqui à 
frente. Ah, eles preferem fazer aí atrás.  

 
(É feita a apresentação cultural) 

 
Muito bem! Muito obrigado! Abrilhantou 

aqui essa juventude bonita lá da aldeia de 
Caieiras Velha, que são os Guerreiros 
Tupiniquins. Muito obrigada aos parentes de 
Caieiras Velha que vieram aqui cantar e dançar 
conosco. 

Quero informar que de 20 a 27 de 
setembro estará sendo realizada a Semana 
Municipal da Juventude, na Serra, que tem 
como tema: Seja Protagonista de sua Própria 
História. Para quem quiser participar e conhecer 
toda programação, confira no 
www.serra.es.gov.br. Espero que a juventude da 
Serra participe muito dessa atividade, porque 
certamente ela será muito importante. 

Esta audiência pública terá a seguinte 
dinâmica: será concedida a palavra aos 
representantes dos órgãos do poder público e 
das entidades da sociedade civil organizada que 
compõem a Mesa para uma breve saudação, 
pelo tempo de até dez minutos. Na sequência, 
portanto, será concedida a palavra ao Miguel 
Intra, que é o presidente do Conselho Estadual 
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da Juventude, para sua exposição, pelo tempo 
de até dez minutos. 

Miguel, fique à vontade para falar daqui 
ou da tribuna, se achar melhor. 

 
O SR. MIGUEL INTRA - Boa noite a todos 

e todas presentes! Boa noite a todo mundo que 
nos acompanha pela TV Assembleia! Meu nome 
é Miguel, represento hoje o Conselho Estadual 
da Juventude do Espírito Santo, na cadeira da 
presidência, representando a sociedade civil. 

Gostaria de iniciar saudando todos os 
presentes, em especial a nossa deputada Iriny 
Lopes, proponente da audiência pública, 
secretária da Frente Parlamentar em Defesa das 
Políticas Públicas de Juventude nessa Casa e 
companheira de tantas lutas do povo capixaba. 
Também a companheira Raiana, que está aqui 
representado a Secretaria de Direitos Humanos; 
palestrante Marcos Vinícius; a nossa gerente de 
Políticas Públicas para a Juventude do Estado, 
Fabrícia; e companheiro Ivo, aqui representando 
com o cargo de chefe de Articulação e 
Mobilização da Juventude no Município da 
Serra.  
 Como a Iriny colocou, a gente vem no dia 
de hoje fazer essa fala sobre o extermínio da 
juventude, um assunto tão caro para nós, com 
muita tristeza, mas que a gente consiga sair 
daqui, desse espaço que faz parte da abertura 
da 8.ª Semana de Debate Contra o Extermínio 
da Juventude Negra, da Juventude Capixaba, e 
que a gente consiga acumular e consiga propor 
políticas públicas efetivas para que a gente 
consiga diminuir cada vez mais essa lástima, que 
é a morte da nossa juventude. 
 A gente fala aqui nesse momento diante 
de um momento turbulento do nosso país. A 
gente passa cada dia mais por um discurso 
conservador, um discurso de ódio, um discurso 
de violência que hoje ocupa a cadeira principal 
de chefe de Estado e que cada vez mais tem 
tirado de toda a sociedade brasileira os nossos 
direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos 
previdenciários e os direitos humanos, que cada 
vez mais tem colocado diante de todo esse 
cenário em xeque a nossa democracia, que foi 
construída através de tanto suor, diálogo e luta 
do povo brasileiro. A gente vê um desmonte da 
participação popular através da política pública 
quando o Governo Federal destrói mais de 

setecentos conselhos, comitês, comissões, 
grupos, juntas, equipes, mesas e fóruns onde a 
sociedade civil organizada estava para debater 
as políticas públicas do nosso país. E é 
justamente nesse cenário que a gente vem aqui 
debater com o conjunto da sociedade capixaba. 
 Esse espaço da Assembleia, a Casa do 
povo capixaba, eu venho aqui para representar 
e colocar os anseios da nossa juventude, que é 
debatido pelo nosso conselho. Venho colocar 
aqui as violações diárias que a juventude 
capixaba tem sofrido a todo o momento. Mas 
colocar que esse espaço de fala também é 
fundamental, porque ele veio através da luta de 
diversos companheiros e companheiras que se 
dedicaram e conquistaram o direito de a gente 
estar aqui dialogando com a sociedade 
capixaba, colocando no calendário capixaba que 
o dia 21 de setembro é um dia estadual contra o 
extermínio da nossa juventude. E essa última 
semana de setembro é uma semana de debates 
contra o extermínio da juventude. 
 Eu venho também colocar por esses que 
lutaram e conseguiram garantir esse espaço 
democrático, que é o Cejuve, onde a juventude 
consegue através das suas lutas e realidades 
colocar lá e debater com o poder público e, 
através daí, se empenhar para a construção de 
políticas públicas da juventude e para fiscalizar 
essas políticas. 
 Mas, apesar dessas conquistas, a nossa 
fala aqui, o estado do Espírito Santo ainda está 
muito aquém do ideal quando a gente coloca 
qual é hoje a cara da juventude e como é que 
está colocada. Em especial, quando a gente faz 
os recortes dos segmentos da nossa juventude 
negra, periférica, rural, trabalhadora, 
quilombola, indígena, cigana, feminina e LGBT 
Mais.  

Como a Iriny também colocou, e aqui eu 
falo: o Espírito Santo, hoje, ocupa -   
recentemente divulgado em junho, o Atlas da 
Violência,  o instituto de pesquisa aplicado junto 
com o Fórum Brasileiro de Segurança - o décimo 
segundo local que mais tem homicídio de 
jovens.  

 Quando se faz o recorte, como bem 
colocado, a sua grande maioria ainda é a 
juventude negra e periférica que em quinhentos 

anos de Brasil, dessa lógica escravocrata, 
continua sendo o principal alvo dessas mortes. 
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E a gente dialoga aqui para denunciar 
essas mortes, para denunciar o 
encarceramento em massa de jovens, em 
especial negros e negras e periféricos e, que, 
muitas vezes, são vítimas do nosso próprio 
Estado. E a gente precisa compreender que é 
uma política pública, ela precisa dar 
oportunidade e incluir esses jovens, ao invés 
de excluir os jovens do debate e da nossa 
sociedade.   

A gente vê que, agora, mais do que 
nunca, se faz necessário que a gente tenha 
através do Governo do Estado maior política de 
investimentos na nossa juventude. Que a gente 
consiga por meio da implementação de políticas 
públicas, que visem buscar a capacitação, 
profissionalização, educação, o debate das 
ações afirmativas, o esporte, o lazer e a cultura, 
em especial com foco na juventude periférica 
dos territórios vulneráveis 
socioeconomicamente. Que a gente consiga 
garantir o desenvolvimento infanto-juvenil dos 
nossos jovens e, não, somente políticas públicas 
de segurança para matar e prender os nossos 
jovens. 

A gente está aqui neste espaço para 
denunciar e alertar, mas também propor em 
conjunto e chamar os jovens para estar 
presente na luta. 

 E nós do Cejuve, iremos fazer, a partir 
de agora, desta semana, diversos debates, 
articulações e mobilizações a fim de acumular 
para construção e a efetivação de duas 
importantes pautas em específico, mas que, 
também, faz parte de um conjunto de políticas e 
pontos que foram apresentados ao Governo do 
Estado e, também, a todos aqueles e aquelas, 
deputados e deputadas, senadores que 
participaram da última eleição. 

 E aí eu faço um resgate e coloco que, 
aqui nesta Casa, a companheira Iriny assinou, o 
companheiro Fabrício Gandini e o deputado 
Sergio Majeski. E a gente precisa enquanto 
juventude, enquanto Cejuve fazer a cobrança 
que eles pautem aqui dentro desta Casa, a 
efetivação das políticas públicas.  

Mais do que isso, o que está para 
urgência, agora, em debate nosso dentro do 
Conselho,  é que a gente consiga efetivar o 
Plano Estadual de Juventude, através de um 
debate, de um diálogo com poder público, com 

a nossa juventude para pensar esse plano. Que 
a gente consiga construir e debater o Fundo 
Estadual de Juventude para pensar a verba para 
efetivar essas políticas. E é isso que está na 
Ordem do Dia para o Conselho Estadual de 
Juventude hoje. 

 Para encerrar a minha fala, eu coloco 
que o Cejuve está à disposição de todos os 
jovens capixabas, dos nossos governantes e 
legisladores e legisladoras da nossa sociedade 
que querem e pretendem construir um Espírito 
Santo mais democrático, com mais 
oportunidades, mais plural e que garanta o 
desenvolvimento da nossa população. E dizer 
que, diferentemente do que alguns deputados 
colocam nesta Casa, falas de ódio, onde incitam 
a violência, onde colocam a sociedade como 
inimiga, onde colocam a juventude como 
inimiga, nós, do Cejuve, estamos aqui para dizer 
que o local de nossa juventude, em especial 
negra e periférica, não é dentro da cadeia e não 
é dentro de um caixão. O local da juventude 
capixaba é nas escolas, nas universidades, nos 
postos de emprego e, não menos importante, 
ocupando, decidindo e pautando a política do 
nosso estado.  

Por isso, companheiros e companheiras, 
faço aqui essa fala em nome do Cejuve. Nós 
temos muita luta. Agradeço este espaço. Hoje 
inclusive temos uma vitória porque o 
governador do Estado Espírito Santo se colocou 
hoje, em fala pública, que irá trabalhar para que 
a gente consiga construir o Plano Estadual de 
Juventude do Estado do Espírito Santo. E cabe a 
nós cobrá-lo, organizar, mobilizar para que isso 
seja efetivado.  

Então, companheirada, vamos à luta. 
Nem um jovem a menos. A juventude capixaba 
resiste. O Cejuve vai se por à disposição de toda 
a sociedade de jovens capixabas.  

Muito obrigado. 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Muito obrigada, Miguel.  
Eu vou, antes de passar a palavra para o 

próximo convidado, solicitar ao nosso intérprete 
que fique mais perto da tribuna para facilitar o 
trabalho dos meninos que estão, aí na tevê. Eu 
estou sempre acompanhando essa questão aí. 
Quem mexeu um pouquinho com a televisão, 
não se esquece dessa coisa.  
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Eu quero agradecer a presença do pastor 
Adayr Cruz, do CDDH da Serra, nosso 
companheiro de luta - Adayr, muito obrigada 
pela presença -; do Felipe Costa Vieira, 
representando a Secretaria de Saúde de 
Guarapari, muito obrigada pela presença, 
Felipe; Ilona, diretora de Políticas para 
Juventude, do DCE da Ufes; Mateus Sena, 
representando o Fórum Estadual LGBT Espírito 
Santo; o Daniel Pio, representando o mandato 
do deputado federal Ted Conti, muito obrigada; 
a Thaís do Gueto; Sofia Iothi e Sandra Cristine. 
Ah, essa turma aqui, daqui a pouco a gente vai 
conhecer cada uma delas, do Coletivo Nísia. 
Muito obrigada pela presença de vocês.  

Vereador e professor Elinho está aqui 
representado por sua coordenadora de 
mandato, nossa companheira Kátia Fialho. 
Muito obrigada. Um abraço ao professor Elinho, 
militante de direitos humanos, querido amigo. 
Mery Silva, vice-presidente do Conselho de 
Igualdade Racial de Vila Velha. Obrigada pela 
presença. Padre Carlos Antônio Conceição, da 
Paróquia Bom Jesus, do Novo Horizonte, 
Cariacica. Obrigada. Fátima Tolentino da Silva, 
que aqui representa o mandato do presidente 
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
Federal, deputado e companheiro Helder 
Salomão, que está representando o Brasil, neste 
momento, em Genebra, na reunião da ONU, e 
fazendo um relatório sobre a situação das 
violações de direitos humanos no nosso país. 
Então, quero agradecer a presença do mandato 
do nosso companheiro Helder. Professor Élcio 
Neves, da Associação Capixaba de Apoio às 
Pessoas com Doenças Raras. Muito obrigada, 
professor. Mário Cesar Moreira, Mário Negão, 
coordenador da Famopes.  

Então, dando prosseguimento a nossa 
audiência, eu convido a Fabrícia Barbosa, que 
é gerente de juventude do Governo do Estado 
para a sua exposição pelo tempo máximo de 
até dez minutos. 

 

A SR.ª FABRÍCIA BARBOSA - Boa noite. 
Eu sou Fabrícia Barbosa, sou atual gerente de 
juventude do Estado. Quero saudar a Mesa na 
figura da Iriny, que é uma deputada que nos 
representa, que está à frente dessa luta e que 
reafirma esses espaços, a importância da 
juventude de várias formas. Quero saudar a 
Mesa também na figura da nossa subsecretária 

Raiana Rangel, que está representando Nara 
Borgo, e que tem se comprometido com a nossa 
política, em específica com a juventude, e os 
demais companheiros. 

Quero deixar explícito aqui que eu me 
sinto muito bem representada pela fala do 
Miguel, que foi meu vice na composição do 
Cejuve, enquanto eu tive a honra de ser 
presidente, e hoje é o atual presidente desse 
conselho, um conselho muito significativo e 
muito importante. Um conselho que representa 
a juventude nas suas especificidades, onde tem 
vinte representações da sociedade civil e que 
constrói em conjunto com o poder público. 

E quero apresentar para vocês a 
gerência. A Gerência de Juventude é uma 
gerência que tem debatido a política de 
juventude junto com o conselho e junto com as 
demais juventudes e organizações. Hoje a gente 
tem o lançamento da nossa Semana Estadual, 
que eu acho que é o marco, está sendo o carro 
forte dessa política, porque é uma semana que 
é muito importante. É uma semana que é 
construída com os municípios, em diálogo, para 
que a gente consiga pensar em política pública, 
em atividades e ações que sejam relevantes 
para determinados municípios, tenham a 
oportunidade também de construir essa 
Semana da Juventude junto com o conselho 
onde a gente consiga garantir tudo aquilo que 
seja, de fato, representativo e importante para 
o conselho de forma que foi pautado. 

E hoje a gente consegue fazer essa 
realização de forma conjunta. Hoje, a Semana 

da Juventude, pela primeira vez, teve a 
oportunidade de ter a abertura no Palácio 
Anchieta, e isso é muito importante. A gente 
teve o espaço e o momento de demarcar esse 
espaço e essa representatividade, onde a 
gente teve o nosso espaço de fala enquanto 
gestora, enquanto presidente de conselho, 
isso é mostrar que a gente tem avançado de 
forma positiva.  

Enquanto, às vezes, o cenário nacional se 
coloca de forma retrógrada, e a nossa juventude 
é uma das que mais sofre, o Estado do Espírito 
Santo tem andado de forma de contra mão em 
relação a isso. Eu acho que o Estado do Espírito 
Santo, para além disso, tem pensado em política 
pública eficaz e conjunta. A Semana da 
Juventude foi construída nessa perspectiva.  
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Hoje a gente tem entrado e a gente vai 
conseguir realizar dentro dessa semana nos 
municípios prioritários, onde a gente consiga 
entender que, às vezes, a política não chega e 
que, às vezes, o Estado não chegou, mas que a 
gente consegue quebrar esse paradigma se 
comprometendo dentro da própria Semana da 
Juventude, onde a gente consegue abordar 
temáticas importantes, toda aquela forma de 
extermínio dentro das suas especificidades e de 
seus recortes. E é necessário que aconteça. 

Hoje a gente pensa em atrações culturais 
daqueles determinados municípios, daquela 
determinada região. Hoje a gente consegue 
pensar em rodas de conversas e seminários que 
consigam abordar temáticas que conversem o 
tempo todo com a juventude. Hoje a gente 
consegue potencializar, a juventude e que a 
juventude consiga falar para dentro dessas 
secretarias e desses espaços. E a gente 
consegue trazer uma semana de forma plural e 
de forma representativa. 

Hoje a gente teve a abertura oficial e 
está tendo a oportunidade de ter essa audiência 
que é muito simbólica e é histórica. Quando a 
gente teve a oportunidade de construir com o 
conselho, foi uma das coisas que o conselho 
mais pediu, que a gente conseguisse se manter. 
E a gente teve a oportunidade, em parceria, 
junto com o presidente, que tem construído 
junto com a Catarina, que também está 
representando a nossa deputada. E a deputada, 
desde o primeiro momento, abraçou porque ela 
entende o quanto isso é importante e o quanto 
significa para que a nossa juventude esteja 
nesse espaço tendo este momento de fala. 

A gente consegue trazer, dentro da 
Semana da Juventude, com os demais 
municípios, atividades que conversem com as 
nossas especificidades. A gente pensa também 
num encontro de grêmios, por exemplo, que é 
um espaço tão importante e tão democrático, 

onde a gente consegue reafirmar o 
compromisso com a Secretaria de Educação e 
retornar para a base. Porque a gente sabe que 
é dentro desses movimentos de base que a 
gente consegue debater a LGBT fobia, o 
machismo, conscientizar e promover, até que 
esses jovens possam ser os novos 
parlamentares e possam estar nesses espaços 
representando. 

Eu venho do movimento de base, sou do 
movimento estudantil, e eu sei o quanto que 
isso é importante. A gente pensa dentro da 
Semana da Juventude um seminário de Políticas 
Públicas, onde a gente consegue que a 
juventude e suas potencialidades falem de que 
forma que ela é jovem, mãe, negra, e consegue 
quebrar todo aquele estereótipo e tudo aquilo 
que foi acarretado que, às vezes, a sociedade e 
essa maldição hereditária, às vezes, vêm 
acarretadas com ela e consegue quebrar esse 
paradigma e tornar potencialidade na sua 
determinada área, no seu determinado 
território, morro, onde ela esteja. 
 Hoje, dentro da Semana da Juventude, a 
gente consegue pensar num formato de política 
e de intervenções dentro do Iases, porque a 
gente precisa falar dessa juventude. Essa 
juventude não está esquecida e ela precisa ser 
representada. Então, a gente consegue retornar 
para esses espaços pensando em políticas que 
foram construídas, até com antigos membros do 
conselho, e que, hoje, estão ocupando cargos 
importantes e defendendo a democracia e o 
direito daqueles jovens. 
 Hoje, a gente consegue pensar, dentro 
da Semana da Juventude, um festival de 
juventude; a gente potencializa as nossas 
juventudes coletivas desses estados. A gente se 
compromete com regiões prioritárias do Estado 
Presente, onde, infelizmente, ainda a taxa de 
mortalidade dos nossos jovens tem sido alta, e a 
gente consegue combater, porque a gente 
acredita que é dessa forma. 
 Eu acho que o Estado do Espírito Santo e 
a Gerência de Juventude se comprometem 
desta maneira: que a gente consiga retornar 
para a base e com diálogo. Que a gente consiga 
pensar e provocar que os municípios construam 
junto com a gente. 
 Hoje, enquanto gerência, a gente 
conseguiu fazer a retomada do Fórum de 
Gestores, que é muito importante, já que a 
gente consegue provocar e ter essa noção de 
onde os municípios não estão organizados, onde 
não têm suas representações, onde a gente 
consegue provocar que a prefeitura consiga 
pensar nessa representação para além de uma 
assessoria, para além de uma secretaria a que, 
às vezes, é vinculada, mas que consiga, de fato, 
garantir a representação de um gestor de 
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juventude. Porque a gente sabe que a política 
de juventude é uma política que precisa ser 
prioritária, e o Governo do Estado tem se 
comprometido com isso. 
 Eu acho que a Semana da Juventude tem 
como um marco, para além da abertura oficial 
dentro do Palácio Anchieta, estar começando 
com a nossa audiência pública. A audiência 
pública é garantir espaço desses jovens. 
 Hoje, a gente tem, por exemplo, a 
apresentação dos indígenas, que é importante, 
que tem sofrido tanto retrocesso e também tem 
sido uma das juventudes prioritárias do Governo 
Nacional de forma negativa. E o Estado do 
Espírito Santo, mais uma vez, se coloca de forma 
de oposição a isso e reafirma esse espaço da 
juventude indígena diversas vezes. 
 Hoje, os indígenas são um dos nossos 
maiores parceiros. E todas as vezes que a gente 
tem como potencializar essa juventude e 
reafirmar esse espaço, a gente tem garantido 
essas representações. 
 Hoje, a gente tem, por exemplo, as 
meninas do slam, que vão conseguir recitar 
essas poesias e trazer essa vivência de 
extermínio de forma de arte e cultura. E isso é 
uma das formas de combater o extermínio.  
 Eu acho que, quando a gente pensa 
nessa Semana de Juventude enquanto 
secretaria, com todo o apoio da nossa secretaria 
nessa construção, eu acho que a gente 
consegue provocar o nosso Estado. Uma das 
coisas que foi prioridade para a gente foi 
dialogar dentro da nossa secretaria com as 
nossas subsecretarias nos seus recortes de 
políticas, para que a gente consiga pensar em 
extermínio dentro da juventude de mulher, 
sobre drogas e os demais. 
 Eu acho que a gente conseguiu pensar, 
enquanto secretaria, provocando as outras 
secretarias, quando a gente pensa em dialogar 
com a Sedu, colocando a importância de eles 
estarem participando; a Secti, hoje, que está 
oportunizando que a cobertura de toda esta 
semana seja realizada por jovens. Quando a 
gente pensa com a saúde, o quanto é 
importante a gente falar da prevenção ou de um 
teste rápido que, às vezes, possa passar 
despercebido. Mas o quanto que isso é 
importante e com as demais secretarias. 

 Eu acho que é isso. Eu acho que a 
Secretaria de Direitos Humanos tem provocado 
as demais secretarias, em todos os âmbitos. E a 
Gerência de Juventude tem tido este papel de 
provocar essas secretarias para que possam 
pensar nas suas políticas com esse recorte de 
juventude. Porque, combater extermínio é, de 
fato, retornar para o diálogo, mas é para entrar 
na Secretaria de Estado de Governo e trazer 
essa vivência.  

Falar que, desde a Aderes e desde a 
Secretaria de Educação, precisa dialogar e 
pensar na juventude, no diálogo de compor e 
pensar em políticas eficazes e representativas, 
dialogando de forma de base e de forma 
consciente. 
 Eu acho que o Conselho de Juventude, 
onde eu tive a oportunidade de estar à frente 
neste mandato, foi protagonista, o tempo todo, 
e foi pioneiro para que a gente consiga pensar 
de forma conjunta. A gente avançou em muitas 
coisas; a gente fez um lindo mandato e, hoje, 
está tendo a oportunidade de estar com o 
Miguel à frente. 
 Eu me coloco à disposição, Miguel, mais 
uma vez. A Secretaria de Direitos Humanos se 
coloca à disposição para estar construindo junto 
com o conselho. A gente entende esse espaço e 
essa importância.  

Hoje, a gente debate a Semana Estadual 
junto e o reflexo dessa construção com o 
conselho. O conselho provocou que isso 
acontecesse. E se a gente consegue 
potencializar e garantir a realização dessa 
semana de forma ampla, plural e transparente é 
porque o conselho foi protagonista e nos 
cobrou. E eu sou uma das pessoas enquanto 
jovem, que eu tenho 19 anos, eu trago essa 
vivência e provoco que o conselho continue 
dessa forma, de uma forma democrática e 
representativa e que consiga cobrar e colaborar 
para a construção de políticas eficazes enquanto 
gerência.  

Eu acho que é isso. Eu deixo o convite a 
vocês do dia 19, que é a abertura, até 27 a gente 
também está realizando a nossa Semana 
Estadual de Juventude, é uma edição que já se 
tornou histórica e muito importante. Que a 
gente consiga estar rodando os municípios da 
forma que a gente está propondo junto com o 
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conselho e junto com os demais jovens aqui 
presentes.  
 Obrigada! 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Muito obrigada, Fabrícia! 
 Agora nós vamos ter mais um momento 
de cultura aqui promovido pela nossa 
juventude. Eu continuo solicitando. Eu acho que 
seria melhor vocês irem se deslocando para 
perto da pessoa que está falando para facilitar o 
trabalho dos meninos da TV. Que se você ficar 
ali vai ficar traduzindo para nós, que estamos 
aqui, mas as pessoas que estão em casa e que 
precisam dessa tradução não serão beneficiadas 
por ela. Então, eu pediria que fosse feito dessa 
maneira para que as pessoas que estão nos 
assistindo ao vivo possam, também, 
acompanhar a nossa sessão.  
 Nós temos um coletivo muito importante 
aqui no estado que é o Coletivo Nísia, que é o 
coletivo formado por meninas que trabalham 
muito lindamente, muito fortemente a 
realidade que elas vivem através da cultura do 
slam. Então, eu vou chamar a Thaís. Eu vou 
seguir pela ordem que está aqui. É isso mesmo? 
É isso que vocês combinaram? (Pausa) Então, tá 
bom. Então, eu gostaria de chamar a Thaís aqui 
para que ela pudesse fazer a apresentação para 
nós. Já agradecendo.  
  
 A SR.ª THAÍS DE OLIVEIRA - Boa noite a 
todos! Meu nome é Thaís - Do Gueto, nome 
artístico. Do Gueto porque eu tenho um 
programa de Hip Hop e poesia numa rádio 
comunitária. Vou falar um pouquinho do 
Coletivo Nísia, que estamos representando hoje. 
O coletivo é um coletivo feminista que abrange, 
também, a comunidade LGBTQ+. Nós temos o 
debate feminismo, principalmente o feminismo 
negro, porque acreditamos que é o que mais 
encaixa porque está dentro das periferias.  
 Antes da minha poesia eu queria dar só 
uma palavra. Falar um pouquinho de mim. Eu 
sou radialista, poeta, produtora cultural, faço 
parte de vários coletivos, estou aí fazendo várias 
intervenções culturais. Obrigado pelo convite e 
espero que esteja mais, até porque esse é o 
nosso local de fala, já que o assunto é 
juventude. Queria falar alguns tópicos, também, 
sobre juventude. A exterminada é a negra e eu 

estou aqui representando - eu vou falar aqui. E é 
isso aí. Exterminada pelo Estado, os policiais, 
pela própria sociedade, pelos pais até mesmo. 
Então, é o nosso grito de socorro e eu faço esse 
grito de socorro pela poesia. (Pausa) 
 
  (É declamada a poesia) 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Muito obrigada, Thaís, do Coletivo Nísia. 
 Na sequência, agora, nós vamos 
convidar, para fazer uso da palavra, o Ivo Lopes, 
chefe de Articulação e Mobilização de 
Juventude do município da Serra, para sua 
exposição pelo tempo de até dez minutos. 
 Ivo, com você. 
 
 O SR. IVO LOPES - Boa noite.  
 Queria começar parabenizando nossa 
deputada estadual Iriny por ter convocado essa 
audiência pública num momento importante 
por que nosso país está passando. Ao mesmo 
tempo, também, não posso deixar de registrar 
que esta Casa, neste momento desta audiência 
importante que a gente tem para debater aqui, 
no nosso estado, a única deputada estadual aqui 
presente, mais nenhum deputado estadual está 
presente. Só para deixar isso registrado.  

Ato importante, ainda mais vindo de 
uma mulher como a Iriny, que já foi deputada 
federal, foi membro da Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara. Se não me falha a 
memória, foi a primeira presidenta mulher 
desta Comissão de Direitos Humanos, ministra 
da mulher.  Tem uma luta desenvolvida quando 
se fala em direitos humanos. 
 Parabenizar, também, meu amigo, 
companheiro Miguel. Recentemente, assumiu 
como presidente do Conselho Estadual da 
Juventude. Sei que a tarefa não será fácil, 
Miguel, pelo momento que o nosso estado está 
passando. Em Cariacica, por exemplo, a gente 
está recebendo a Força Nacional, e a gente sabe 
muito bem como essa Força Nacional vem 
atuando em diversos outros estados e qual é o 
foco dela, que todos nós sabemos é a juventude 
periférica e negra. Terá um trabalho muito difícil 
pela frente.  
 Parabenizar, também, por estar na 
organização dessa audiência, minha amiga 
também companheira da minha cidade de 
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Serra, a Fabrícia, que vem lá do nosso município, 
um município que, infelizmente, vem 
alcançando altos números quando se fala em 
homicídio da nossa juventude. Mesmo com 
algumas quedas que aconteceram nos últimos 
anos, ainda temos muito o que  trabalhar no 
nosso município de Serra. 
 Saudar Marcos Vinícius, que vai palestrar 
depois com a gente, e nossa subsecretária 
Raiana, secretária de Direitos Humanos. Saudar 
minhas amigas e companheiras do Coletivo 
Kizomba, que se encontra aqui presente: a 
Manu, a Ilona, a Catarina, não posso esquecer 
minha secretária no município de Serra, minha 
secretária Lourência Riani; Gilmar e o meu 
companheiro de trabalho, que me ajuda na 
árdua missão de estar à frente da juventude de 
Serra, o Leandro. 
 E dizer que falar de extermínio de 
juventude negra não é apenas falar sobre o ato 
em si do homicídio. Porque, quando se fala em 
extermínio da juventude negra, a gente está 
falando muito mais... Vou trabalhar com 
juventude negra, porque, quando se fala em 
morte de juventude, os números estão aí. A 
gente sabe que, quando se fala em morte de 
juventude, a gente tem cor, tem cor de pele que 
é identificada. Quando a gente fala de 
extermínio de juventude negra, a gente não está 
falando apenas do ato em si do homicídio.  A 
gente não está falando no que a televisão gosta 
muito de falar: na bala perdida, que, por ser 
perdida, sei lá, parece que sempre procura o 
jovem negro. 
 A gente não está falando apenas da 
violência policial dentro das favelas. A gente 
está, sim, falando disso tudo. Mas a gente 
também está falando de uma morte social. E, aí, 
essa morte social é uma morte que vem nos 
matando dia a dia. E é uma morte que, muitas 
vezes, começa lá, na nossa infância e na nossa 
adolescência onde, muitas vezes, temos que 
conciliar estudo... Quando é possível, não é? 
Muitas vezes temos que, até, deixar o estudo 
para, por exemplo, trabalhar na feira; para 
vender bala nos semáforos. Porque isso, 
também, é uma morte social. É ali que começa o 
extermínio da nossa juventude.  
 Falar do extermínio da juventude negra é 
falar, também, das dificuldades do povo negro 
em ter acesso ao ensino superior. E, quando 

tem acesso ao ensino superior, muitas vezes 
não conseguem concluir o seu curso.  

Eu me lembro muito bem que 2013 foi 
um ano muito importante da minha vida. No 
início do ano eu estava com duas aprovações: 
uma aprovação pelo vestibular da Ufes, em 
Ciências Sociais e uma aprovação pelo Nossa 
Bolsa, desenvolvido pelo Governo do Estado, 
para fazer Ciências da Computação. E a maior 
dúvida que eu tive ali, no momento, não é se eu 
iria seguir a carreira na área de TI, onde eu já 
estava, ou se eu ia fazer aquilo que eu 
realmente queria fazer, que era ir para as áreas 
das ciências sociais.  

A minha maior dúvida era, naquele 
momento eu - jovem, negro, de dezoito anos -: 
o que eu iria fazer para contribuir com a renda 
dentro da minha casa? Foi essa a minha 
principal dúvida, que eu tinha naquele 
momento.  

Com as políticas afirmativas, que eu 
consegui passar, política de cotas que eu 
consegui passar dentro da Universidade Federal 
daqui do Espírito Santo, eu fiquei sabendo que, 
aqui dentro da Universidade Federal, havia 
políticas de permanência dos alunos. E essas 
políticas de permanência, que vem desde o 
restaurante universitário, o auxílio-transporte, o 
auxílio de custo e, até mesmo, as bolsas de 
pesquisa. Eu sabia que, com muita facilidade, no 
meu primeiro ou no meu segundo período - e 
foi dito e feito - eu iria conseguir alguma bolsa, 
para estar me ajudando a conciliar os meus 
estudos, e colocar uma renda dentro da minha 
casa. Mas, infelizmente, em menos de um mês, 
o nosso Governo Federal, por exemplo, cortou 
todas as bolsas de pesquisa que há dentro das 
universidades do Brasil.  

Quando o Governo Federal corta todas 
as bolsas, ele está tirando o jovem negro de 
dentro das universidades. Quando ele corta 
todas essas bolsas, ele está matando a 
juventude negra. Está matando pouco a pouco. 
Está fazendo a morte, essa morte que eu chamo 
de morte social. Porque a gente vai jogando 
esse jovem, cada vez mais, para o mundo da 
criminalidade; buscando outros meios de 
sobreviver.  

Recentemente, eu estava vendo em uma 
entrevista, na Globo News, na qual o repórter 
estava fazendo uma reportagem sobre a 
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juventude no mercado de trabalho. E, dentro 
dessa reportagem, por exemplo, ele fala que os 
empresários estão procurando os jovens para 
entrarem nas empresas. Por diversos fatores, 
né? O jovem é criativo, é inovador, tem força de 
vontade, busca novas ideias para as empresas. E 
ele ainda teve a coragem de falar que ele é mais 
barato para o mercado. Né? Mas, também, o 
empresário que estava ali, falando, disse que 
tinha algumas dificuldades quando se fala em 
jovem, porque o jovem não é qualificado. Oras! 
Como é que o jovem vai ser qualificado nesse 
sistema? Nesse sistema onde, desde a nossa 
infância, a gente tem a nossa dificuldade de 
estar no ensino primário, de estar no ensino 
fundamental. E, quando a gente consegue 
chegar no ensino médio, a gente tem que 
conciliar o ensino médio com um desses 
programas de adolescentes aprendizes que tem. 
E aí quando, com muito esforço, e com muitas 
lutas, como tivemos com o sistema de cotas, e 
conseguimos entrar nas universidades, muitas 
vezes não conseguimos nos manter por causa 
desses cortes, que estão se dando neste nível, 
do Governo Federal, por exemplo.  

Aí eu deixo essa pequena reflexão com a 
gente: extermínio da juventude negra, 
específica, não é apenas falar de homicídio. É, 
sim, falar de homicídio; é, sim, falar da violência 
policial. Mas é sim, também, falar de toda essa 
repressão que é feita, principalmente no povo 
negro, em que isso acontece desde a nossa 
infância.  

E, aí, só para finalizar a minha fala, 
representando, também, o município de Serra, 
onde me orgulho muito em fazer parte dessa 
gestão no município: em 2013 eu estava 
ajudando uma pesquisa, dentro da Ufes, e eu 
tive acesso a alguns dados do estado. E, naquela 
época, por exemplo, o município de Serra se 
encontrava em quarto lugar nacional quando se 
falava em homicídio de juventude negra. Graças 
a Deus, estamos conseguindo reduzir esse 
número. Os números ainda estão altos, mas 
estamos conseguindo reduzir esse número de 
Serra.  

Mas não estamos reduzindo apenas com 
polícia. Estamos reduzindo com diversos outros 
fatores. Por exemplo: me deixa muito orgulhoso 
saber aumentou a quantidade de projetos 
sociais dentro do município de Serra. Porque 

quando eu falo das dificuldades do adolescente 
e da criança em conseguir conciliar o estudo 
com seu ensino, é importante um projeto social 
dentro da vida dessas pessoas. E me orgulha 
muito saber que a gente está trabalhando dessa 
maneira dentro do município de Serra.  

Para finalizar a minha fala, esse sistema 
tenta nos matar no nosso dia a dia. O problema 
é que esse sistema não sabe a força que nosso 
povo negro tem. E aí eles podem até querer nos 
matar, pode até querer nos exterminar, mas, 
quando cai uma folha, todas as outras folhas 
estarão ainda ali na árvore, lutando, não apenas 
em pé na árvore, estão ali vivas. Vivas e lutando 
para reverter essa situação. Podem matar 
Marielle, podem matar Chico Prego, como 
mataram lá atrás, mas muitos outros 
aparecerão. Essa juventude que está aqui hoje 
vai continuar lutando, lutando principalmente 
por justiça e por igualdade.  

Obrigado.  
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) 

- Nosso nome é resistência, não é isso?  
Dando prosseguimento aqui, eu gostaria 

de passar a palavra para a Raiana fazer sua 
saudação. Você vai falar daí mesmo, Raiana? 
(Pausa)  

Então, você está com a palavra, 
representando aqui a Nara Borgo, secretária 
estadual de Direitos Humanos do Governo 
Estadual.  

 
A SR.ª RAIANA RIBEIRO RANGEL - Boa 

tarde a todas e a todos! Gostaria de 
cumprimentar primeiramente a deputada Iriny, 
que tem uma trajetória tão importante quando 
a gente fala de política de direitos humanos. 
Isso não pode deixar de ser dito. Muito obrigado 
por toda a contribuição que sempre deu e 
continua fazendo pelo nosso estado.  

Gostaria de cumprimentar a nossa 
gerente estadual de Direitos Humanos, Fabrícia; 
o nosso presidente do Conselho Estadual de 
Juventude, Miguel; o gestor de Juventude de 
Serra, Ivo; e Marcos Vinícius, com quem tive 
oportunidade trabalhar um tempinho e que 
agora segue na sua trajetória, lutando também 
por direitos humanos, enfim. 

Eu trago aqui o abraço da secretária 
Nara, que, neste momento, está fazendo uma 

Identificador: 340030003500350033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 26 de setembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 65 

palestra no principal evento do nosso estado 
para pessoas com deficiência. Por esse motivo 
não pôde estar aqui. Mas reafirmo o 
compromisso dela enquanto secretária de 
Direitos Humanos, de toda a equipe da 
Secretaria de Direitos Humanos e do nosso 
governador, que hoje teve a oportunidade de 
reafirmar esse compromisso na abertura da VIII 
Semana Estadual de Debate contra o Extermínio 
de Jovens. Teve naquele palácio mais de 
quatrocentos jovens ocupando aquele espaço e 
demostrando o quanto a juventude é potente, 
tem energia e quer viver.  

Esse espaço é muito importante para 
que a gente possa debater o extermínio de 
jovens. É uma realidade que infelizmente ainda 
é muito presente em nosso estado. A gente 
sabe que os índices e os dados mostram isso. A 
gente está aqui para enfrentar e para trabalhar 
com esses dados e tentar provocar toda a 
sociedade para que a gente possa reverter. É 
uma responsabilidade muito grande, enquanto 
Secretaria de Direitos Humanos, que tem uma 
Gerência de Políticas para a Juventude. Mas 
estamos muito comprometidos, enfrentando 
bem de frente, bem forte essa realidade do 
nosso estado. Então é isso. Eu trago aqui o 
compromisso, reafirmo esse compromisso e 
conto com todos vocês, com os coletivos, com 
os conselhos, para que a gente possa, juntos, 
enfrentar essa realidade.  

Obrigada. Boa noite! 
 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Muito obrigada, Raiana. Leve o nosso abraço à 
nossa companheira Nara.  

Antes de a gente ouvir o nosso 
palestrante, que é o Marcos Vinícius, - pelo fato 
dele ser palestrante, ele ganha cinco minutos a 
mais do que todo mundo - vamos ouvir a Sofia.  

Vem cá Sofia, vem falar pra gente mais 
uma poesia. A presença do Slam e do Coletivo 
Nísia.  

Obrigada, sempre, pela presença de 
vocês. 

 
A JOVEM SOFIA IOTHI - Boa noite. Eu 

sou Sofia, sou poeta, estudante. Estou sempre 
nos movimentos sociais, tanto das mulheres... 
Todos! E eu vou falar uma poesia que eu fiz, que 
relaciona a negritude com a política. 

(É declamada a poesia) 

 
Muito obrigada. 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Obrigada, Sofia.  
Agora nós vamos ouvir o nosso 

palestrante, o Marcos Vinícius, que tem um 
tempo de até quinze minutos para a sua 
exposição. 

 
O SR. MARCOS VINÍCIUS DA SILVA 

CORDEIRO - Olá! Boa noite a todos e a todas.  
Quero cumprimentar a deputada Iriny 

Lopes. Nunca imaginei que estaria sentado 
numa Mesa junto com esta grande mulher. Uma 
pessoa que, desde criança, a minha avó sempre 
me levava para as reuniões da Iriny. Sei todos os 
jingles de campanha da Iriny, que para mim, é 
uma referência muito grande e fico muito 
orgulhoso de estar aqui. 

Quero cumprimentar todos os meus 
companheiros de luta; Ivo, Miguel, Fabrícia, do 
Cejuve, um conselho em que aprendi muito. Aí, 
em nome de toda esta memória das políticas de 
juventude, eu queria saudar minha grande 
amiga Aline Passos, que está ali, a qual muito 
me ensinou e contribuiu muito. O meu grande 
companheiro Fabrício Pancotto, o Fábio Veiga 
também, que foi conselheiro do Conselho de 
Juventude, este conselho tão importante para a 
história do nosso estado porque é um conselho 
que tem formado cada vez mais militante. 
Cumprimentar a Raiana, uma pessoa incrível 
uma gestora maravilhosa. A gente teve a 
oportunidade de ter uma experiência de 
trabalho juntos. E aí, aproveito para 
cumprimentar o meu companheiro de trabalho 
Renan Cadais, gerente Estadual de Políticas 
LGBT, e nosso companheiro Matheus Sena, que 
dentro do Conselho de Juventude representa o 
fórum LGBT, e toda a população LGBT capixaba. 

Enfim, antes de me apresentar, eu estou 
achando muito engraçado as pessoas falarem, o 
palestrante, o palestrante, o palestrante. Não 
me considero um palestrante. Eu me considero 
um jovem negro, militante LGBT, fruto das 
cotas, fruto do Bolsa Família, fruto de todos os 
programas que hoje correm risco em nosso país. 

Antes de entrar no Atlas, propriamente 
dito, eu gostaria de afirmar o seguinte: o Atlas, 
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ele traz dados de 2017, um período em que a 
gente ainda não tinha um Governo fascista, em 
que a gente ainda, dentro de locais de controle 
social, brigava pela nossa democracia. Tenho 
temor, tanto como pesquisador quanto 
militante, dos dados, quando for lançado o Atlas 
da violência de 2021 retratando a nossa dura 
realidade de hoje. 

Para iniciar, gostaria de trazer o conceito 
de violência, um conceito bem genérico de 
violência tratada pela Organização Mundial da 
Saúde. E por que saúde? Todo impacto que a 
violência gera, diretamente, ela é absorvida pela 
saúde. Então, hoje, dia 19 de setembro, 
aniversário do Sistema Único de Saúde. O 
Sistema Único de Saúde é responsável por esses 
dados estatísticos que a gente vai estar 
apresentando aqui, hoje. Em período de 
tamanhos retrocessos, é muito importante a 
gente parabenizar o SUS, engrandecer o SUS, 
que é a nossa maior politica pública da história 
deste País.  

E aí, a gente vai usar o conceito de 
violência como: Uso intencional da força física 
ou do poder real, ou ameaça contra si próprio, 
contra outra pessoa, contra um grupo ou 
comunidade que resulte ou tenha qualquer 
possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 
de privação. 

Também quero trazer a palavra 
genocídio. Genocídio vai ter o prefixo do grego, 
que é traduzido para o português como raça ou 
tribo, e o sufixo cid, do latim, que significa 
matar. Genocídio, em rápidas palavras, 
significaria matar tribos ou grupos ou raça, 
quando alguma ordem de matar é direcionada a 
um grupo específico. E ali a gente traz uma 
definição da ONU, que coloca: Ofensas graves à 
integridade física ou mental de membros do 
grupo, sujeição intencional do grupo à condição 
de vida com vista provocar a sua destruição 
física total ou parcial. Imposição das medidas 
destinadas a impedir nascimento no seio do 
grupo, transferência à força, de crianças do 
grupo para outro grupo.  

Também vamos trazer aqui a ideia de 
extermínio dos jovens negros. Há intolerância 
na sociedade. E o estigma contra a juventude 
negra, moradora da periferia urbana, pobre, 
com baixa escolaridade, é uma delas. Efeitos 

nefastos da produção desse estigma, tais como 
a prática de extermínio dos jovens negros, 
pobres ou o aprisionamento massivo destes. 
Aquilo que a gente sempre diz: para o jovem 
negro, resta a cadeia ou o caixão. 

E aí, como eu disse, quando a gente trata 
do Atlas da violência, os dados são referentes a 
2017, é uma reunião de dados do IBGE e do 
sistema de informação sobre mortalidade, SIM. 
E ali gosto de frisar que é uma política do SUS.  

Também, o Atlas adota o conceito de 
homicídio, segundo o Protocolo de Bogotá: O 
homicídio se define como morte de uma pessoa 
causada por agressão intencional de outras. 
Quando a gente vai tratar do extermínio da 
juventude, e especifico da juventude negra, um 
dado que aí está subnotificado, são os dados de 
suicídio. Estamos no Setembro Amarelo e é 
muito importante falar que o suicídio tem uma 
alta de incidência. Novos casos de suicídio entre 
os jovens, principalmente os jovens negros e os 
jovens LGBTs. 

Nesse sentido, excluem-se os homicídios 
não intencionais ou acidentais e tentativas de 
homicídio. Outro dado que a gente não traz aqui 
no Atlas é o número de acidentes 
automobilísticos, em que também a maior 
incidência é de jovens. Então, aqui, a gente está 
tratando apenas e exclusivamente de 
homicídios intencionais.  

Esse gráfico é um gráfico que vai trazer a 
taxa de homicídio e o número de homicídio. O 
número de homicídio, eu estou falando de 
número real. E a taxa eu estou falando de 
quando eu vou categorizar esses grupos em 
população de cem mil habitantes. Então, é como 
se eu dividisse a população brasileira em vários 
números de cem mil e vou fazendo 
comparações entre esses grupos de cem e de 
cem mil.  
 Quando a gente olha esse gráfico, a 
gente nota um pico negativo em 2015; e, em 
2016 e em 2017, esse gráfico em ascensão.  O 
Atlas nem sempre vai trazer algumas 
informações que a gente precisaria aqui para o 
nosso estado. Então, eu fui até o Sinan pegar os 
dados de 2017 e comparar com as questões do 
nosso estado, especificamente. Alguns gráficos, 
quando vocês vão ver, negros, são gráficos que 
eu mesmo fiz. Mas esse gráfico está em forma 
de tabela, no Atlas, e ele vai dividir esses óbitos 
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por gênero. Ali, ele está colocando a cor: em 
azul são mortes de homens e em laranja morte 
de mulheres; e, em cinza, é a média da taxa de 
óbitos no país.  
 Quando a gente olha por faixa etária, 
tem um pico de quinze a vinte e nove anos. A 
partir dali, começa uma decrescência. E quando 
a gente coloca dentro dessa faixa etária, os 
homens são os que mais são vítimas de 
homicídios no Brasil em 2017.  
 Em 2017, trinta e cinco mil, setecentos e 
oitenta e três jovens foram assassinados no 
Brasil. 75,5% dessas vítimas são indivíduos 
negros. Então, quando a gente traz o genocídio 
da população negra no Brasil e quando a gente 
traz o extermínio da juventude negra no Brasil, a 
gente está falando de dois índices 
completamente diferentes. Hoje é como se a 
gente vivesse em dois países completamente 
diferentes: um país para os negros e um país 
para os brancos. Mais à frente, a gente vai 
trazer esse dado. 
 O país atravessa, como muito bem dito 
pela deputada, a maior transição demográfica 
rumo ao envelhecimento da população e a 
diminuição da presença de jovens. Como a 
gente está no momento hoje discutindo a 
reforma da Previdência e quando a gente vai 
para dados do IBGE, por exemplo, a grande 
parte da população que está desempregada são 
os jovens. E associado a isso, a gente tem uma 
perspectiva de que, até 2030, o número de 
jovens de quinze a vinte e nove anos no Brasil 
seja reduzido em vinte e cinco por cento. Então, 
se nada for feito, até 2030, nós teremos menos 
vinte e cinco por cento dos jovens.  
 Esse é outro dado. Quando a gente 
coloca a taxa de homicídio, dividida, aí, por cem 
mil habitantes, a gente tem em azul, o estado 
do Espírito Santo, e, em laranja, a média 
nacional. O estado do Espírito Santo vinha há 
bastante tempo, desde 2008, numa 
decrescência dessas taxas de homicídio, 
chegando em 2016 com a menor taxa de 
homicídio, trinta e dois homicídios para cem mil 
habitantes. E, em 2017, a gente tem o aumento 
considerável, de 37,9 para cem mil habitantes.  
 Esses são números reais do número de 
homicídios no Espírito Santo. Em azul, todos os 
homicídios ocorridos no Espírito Santo; em 
laranja, só os homicídios que acometem os 

jovens; e, em cinza, o que acomete os não 
jovens. Então, novamente, o jovem está na linha 
de frente desses homicídios. Números reais de 
homicídios no Espírito Santo, desde sempre. E 
aí, quando o próprio Atlas da Violência traz a 
greve da PM como um dos principais 
responsáveis pelo aumento da taxa de 
homicídios no Espírito Santo, no ano de 2017, 
quando a gente tem duzentos e dezenove 
mortos, e de grande parte a gente não tem um 
dado estratificado... Daí, quantas, dessas 
duzentas e dezenove pessoas mortas durante 
esses vinte e dois dias de greve da PM, foram 
jovens. E hoje a gente vive também uma 
desilusão por parte dos familiares dessas 
pessoas, de não crença da solução desses crimes 
que aconteceram durante esse período.  

Quando a gente fala sobre taxa de 
homicídio de jovens, em 2017, a taxa nacional 
de homicídio de jovens é de 69,9 por cem mil 
habitantes. O Espírito Santo teve um aumento, 
então, de 2016 para 2017, de vinte por cento, 
indo para uma taxa de oitenta e seis mortes por 
cem mil habitantes. A taxa de homicídios de 
homens jovens no Espírito Santo é de cento e 
cinquenta e sete por cem mil habitantes. Então, 
quando a gente coloca a taxa nacional 
comparada à taxa do Espírito Santo, a gente tem 
o Espírito Santo acima da média nacional de 
homicídios de homens jovens. 

E aí, quando a gente fala de solução da 
taxa de homicídios femininos, a gente tem 
outro dado muito preocupante, que é o das 
mulheres negras e o das mulheres não negras. 
Aí, não fazendo um recorte de faixa etária, 
mas, quando a gente foi para aquele primeiro 
gráfico, a gente viu que a concentração de 
morte de mulheres também está na faixa da 
juventude, as mulheres negras morrem muito 
mais em larga escala e sistematicamente mais 
do que as mulheres não negras.  

A taxa nacional de homicídio de 
mulheres por cem mil habitantes. A linha azul 
são mulheres negras, e a linha laranja de 
mulheres não negras. Então, a gente vê, 
novamente, essa disparidade entre pessoas 
negras e não negras. O conceito de negro que a 
gente está utilizando no Atlas - que foi utilizado, 
porque o Atlas não é meu - é o do IBGE, onde 
computa como negros, os pretos e os pardos, 
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No Espírito Santo, quando a gente traz 
esse dado para o Espírito Santo, de 2007 a 2017, 
então, em uma década, a gente tem ali 
novamente altas taxas de homicídios de 
mulheres negras, sendo que, em alguns anos, 
como em 2012, a gente tem uma decrescência 
da violência contra a mulher branca e um 
aumento exponencial da violência contra a 
mulher negra. 

Há 2,7 vezes mais chances, é essa a 
probabilidade estatística de um jovem negro ser 
morto, comparado a um jovem não negro. 
Então, para cada um homicídio de um indivíduo 
não negro, aproximadamente 2,7 negros foram 
mortos. 

Realmente a gente vive em dois países 
completamente diferentes: um país só para a 
população branca, e um país para a população 
negra. A taxa de homicídios de negros - e aí é 
geral, sem fazer o recorte de gênero ou raça - e 
a taxa de homicídios de não negros. Novamente 
negros tomando a frente. 

Taxa nacional de homicídio de negros e 
não negros por cem mil habitantes no Espírito 
Santo. Então, novamente se estabelece. 
Enquanto a taxa de homicídio de pessoas não 
negras, no Espírito Santo, decai, a da população 
negra se mantém ou aumenta. Mais uma vez, 
estadual. 

E quando a gente fala... O Atlas traz a 
violência contra LGBT. Nessa primeira edição, 
ele vai trazer a violência contra LGBT. Porém, a 
gente tem muita dificuldade em entender esses 
dados por uma invisibilidade sistêmica. A 
LGBTfobia foi equiparada ao crime de racismo 
este ano. Então, a partir deste ano esses dados 
começam a ser computados. Porém, a gente 
ainda não tem uma regulamentação de como 
isso vai ser dado. Então, hoje, o que a gente tem 
são alguns movimentos sociais, como o Grupo 
Gay da Bahia, que contabilizam essas mortes, e 
dados do Sinan, quando ele vai lá categorizar 
motivos de óbito por intolerância. 

Utilizaram, também, o Disque 100. E 
quando... Ele vai colocando ali o número de 
denúncias contra pessoas LGBTs, no Brasil, de 
2011 - que é a implantação do Disque Direitos 
Humanos - até 2017.  
 Então, a gente tem ali, em 2012, um pico 
muito grande dessas denúncias, depois uma 
caída, e vai se estabilizando. 

Gosto de frisar sempre quando a gente 
fala de Disque 100, que a gente está falando de 
denúncia, a gente não está falando do crime 
que aconteceu. 

 Então, o grande problema que a gente 
tem hoje em todos os bancos de dados do 
Estado é a subnotificação. As pessoas não 
notificam, as pessoas não denunciam, as 
pessoas não realizam o boletim de ocorrência. E 
isso, para efetivar uma política pública, porque 
gostamos de trabalhar com política pública 
baseada em evidencia e não em achismo, isso 
não é bom. Então, toda vez que a gente vê um 
dado do Disque 100, com aumento de denúncia, 
isso é um saldo positivo.  
 Dentro dessas denúncias do Disque 
100... Aí eles estão dividindo quais são 
tentativas de homicídios e quais são denúncias 
de homicídios.  

Qual é o perfil dos homicídios no Brasil? 
Homens, somando aí, 91,8% da taxa de 
homicídios em mulheres, sendo que o Atlas 
ignora qualquer alteração do sexo anatômico. 
Então, existe uma subnotificação aí também.  

Aqui, novamente, quando a gente vai 
colocar a densidade, os homens, de quinze a 
vinte e nove anos, comparado às mulheres, essa 
probabilidade...  

Embaixo, a gente tem a distribuição de 
pessoas, de homens. O gráfico embaixo é da 
distribuição da população no Brasil, e a curva é a 
curva de homicídio. Então, a gente tem uma 
curva muito maior de homicídio do que de 
população. E essa curva, também, é maior entre 
as mulheres.  

Quando a gente coloca aqui a raça, 
quando a gente faz o recorte de raça, a parda 
toma muito a frente, seguida pela branca. Em 
menor escala, ali, a preta, a indígena e a 
amarela.  
Vale salientar, também, é uma autodeclaração, 
e muitas pessoa não se declaram. Então, a gente 
tem uma subnotificação aí, também. A gente 
tem o pardo muito alto e o preto muito menor. 
Mas quando a gente faz a contabilidade contra 
o negro, a gente soma pardos e negros. Então, a 
população negra é o padrão de vítimas desses 
homicídios, como a gente tanto tem discutido 
aqui.  

Novamente, esse é um dado muito 
importante quando a gente fala de relação 
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escolar. Então, esse dado mostra que quanto 
mais alto é o nível de estudo, quanto mais a 
pessoa estuda, isso é um fator de proteção, que 
a gente chamaria, na epidemiologia, de fator de 
proteção. Então, a escolaridade é um fator de 
proteção para essa população; para todo 
mundo, na verdade.  

Quando a gente coloca, dentro desse 
padrão, sobre as armas que foram utilizadas 
nesses homicídios, as armas de fogo 
representam muito mais em relação a qualquer 
outro tipo de arma.  
No cenário que a gente está discutindo o 
Estatuto do Desarmamento, este dado traz que 
76,9% dos homicídios cometidos contra homens 
foram feitos por arma de fogo.  

Outro dado, também, é o local. Esses 
crimes acontecem, em sua maioria, quando a 
gente fala de população masculina na rua e 
quando a gente fala de população feminina 
dentro de casa. Então, as mulheres morrem 
muito mais dentro de casa proporcionalmente 
do que os homens. O Atlas da Violência 2019 
apresenta  
 

(...) a continuidade do processo de 
profunda desigualdade racial no 
país, ainda que reconheçamos 
que esse processo se manifesta de 
formas distintas, caracterizando 
cenários estaduais e regionais 
muito diversos sobre o mesmo 
fenômeno. (...) Fica evidente a 
necessidade de que políticas 
públicas de segurança e garantia 
de direitos devam, 
necessariamente, levar em conta 
tais diversidades, para que 
possam melhor focalizar seu 
público-alvo, de forma a 
promover mais segurança aos 
grupos mais vulneráveis.  

 

É a questão que a gente fala da 
interseccionalidade. 
 Quando os autores vão finalizar o Atlas, 
destacam o processo paulatino da redução de 
homicídios desde 2012. Então, a gente tem uma 
redução, sim, dos homicídios.  
 

Fica a dúvida, para o futuro da 
nação, se a guerra das facções 

penais somadas à possibilidade 
de crescente armamento da 
população e à adesão a uma 
retórica de embrutecimento 
policial e da licença para matar 
sobrepujará ou não uma 
tendência de queda de homicídios 
para os próximos anos. 

 Então, em um cenário que temos 
alguns parlamentares que vêm à tribuna 
incitar o ódio e a justiça com as próprias mãos, 
no cenário que a gente tem políticas discutindo 
a Campanha do Desarmamento, o armamento 
da população, fica a dúvida se essa redução vai 
se manter nos próximos anos ou não. 
 Eu trouxe aqui alguns avanços de 
algumas políticas que contribuíram para a 
diminuição desses números. Aquilo que a gente 
gosta sempre de dizer: política pública não é 
feita com eventos; é feita a partir de várias 
articulações, de pensamento, de planejamento 
estratégico.  

Ali a gente tem desde o ECA, que não 
está colocado ali, mas desde o ECA, em 1992, 
passando pelo Estatuto do Desarmamento; pelo 
Programa Bolsa Família; pela criação, gosto de 
frisar a importância do controle social nesse 
cenário que a gente está vivendo, da Secretaria 
Nacional da Juventude; dos programas como o 
ProJovem, em 2005; da Política Nacional da 
Juventude também; dos projetos que foram 
voltados para a formação como o Reuni; da PEC 
da Juventude, que insere o termo Juventude 
dentro da Constituição Federal; do Programa 
Nacional de Assistência Estudantil, criado em 
2008; do estatuto do direito da juventude, o 
Estatuto da Juventude, uma grande política 
conquistada em 2011; da Lei de Cotas. Esses no 
cenário federal.  

No cenário estadual, a gente tem a 
Política Estadual de Juventude, Lei n.º 8.594; o 
Estado Presente, que, em 2010 e em 2014, a 
gente tem relatórios em que houve, sim, uma 
diminuição da mortalidade de jovens dentro do 
Estado Presente. Coloquei 2019, pelo retorno 
deste programa; Institui a Semana Estadual de 
Debate contra o Extermínio de Jovens, isso que a 
gente está fazendo aqui hoje, promulgada pela 
Lei n.º 9.646, de 2011; o Conselho Estadual da 
Juventude, que veio a ser criado em 2007, mas 
que absorveu a característica que a gente tem 
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hoje só em 2012 - um grande processo de 
controle social, de conquista de espaços dos 
movimentos sociais; o Ocupação Social, que, 
dentro de dois anos, também apresentou, 
dentro de algumas análises que foram feitas, 
redução da mortalidade de jovens.  

Dentro de todos esses programas, o que 
a gente traz aqui de uma crítica construtiva é a 
necessidade de se pautar a relação étnico-racial 
dentro de todos esses programas. Em todos os 
programas a gente teve, sim, a diminuição da 
morte de jovens, mas não dos jovens negros. Os 
jovens negros continuaram morrendo. Isso não 
é só discurso. A gente está aqui apresentando 
dados estatísticos. 
 E ainda precisamos avançar quais são as 
pautas que fizeram parte do movimento de 
juventude até hoje, que é o Plano Estadual da 
Juventude, que ainda não saiu do papel; a 
interseccionalidade dos projetos voltados para a 
juventude; o Fundo Estadual das Juventudes - 
parece até que eu estava na reunião do 
conselho, né?  

A ampliação de programas de estágio. A 
gente está em um período de tamanho 
desemprego e temos poucos programas que 
incentivam o estágio; a universidade estadual 
sempre estará, até ser, de fato, efetivada, 
dentro do seio da juventude; e o fortalecimento 
dos movimentos culturais da juventude negra, 
porque é a juventude mais estigmatizada. 
Então, quando a gente coloca o fortalecimento 
cultural, a gente está brigando contra um 
estigma imposto à juventude negra. 

É isso. Agradeço a todos e a todas por 
estarem aqui. 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Muito obrigada! Brilhante exposição que o 
Marcos Vinícius fez.  

Diante dos dados aqui apresentados, é 
impossível que esta Casa, o Governo estadual, 
outras instituições, outros poderes, como o 
Poder Judiciário, não se atentem para o que 
está acontecendo, e tantas coisas que aqui não 
foram ditas, até para que a gente pudesse 
compreender melhor.  

Nessa quadra complexa da história 
brasileira que estamos vivendo, complexa e 
perigosa, e absolutamente instável - nenhum de 
nós pode fazer nenhuma afirmação de o que vai 

acontecer daqui a pouco, porque a instabilidade 
política, econômica toma conta e uma parte da 
sociedade se vê efetivamente representada por 
essa instabilidade, pela incitação ao ódio, à 
violência. Por isso se torna tão perigoso e é por 
isso mesmo que não podemos, como Poder 
constituído, cruzar os braços, fingir que não está 
acontecendo nada. 

Quando Mateus - que lembrei no meu 
texto, que esteve ontem aqui, deputado jovem - 
diz que a questão da paz é uma questão central 
para sairmos dos impasses que estão colocados, 
bate de frente, diretamente, com o que temos 
visto de incitação à violência, de incitação ao 
ódio, seja ele de classe, de gênero, de raça, seja 
ele de que natureza for. 

Então os desafios que estão postos para 
nós passam pela execução de políticas públicas, 
mas passam também por mudança de postura 
das pessoas; passa pela consciência de que não 
podemos mais conviver com os ranços da 
escravidão que marcou o Brasil como o último 
país a abolir a escravidão no mundo, e, assim 
mesmo, porque foi obrigado pela Inglaterra e 
por outros países, que ameaçaram cortar todo e 
qualquer laço de comércio com um país que 
mantinha a escravidão e em que uma das 
atividades era a compra de pessoas.  

Uma das atividades era tratar seres 
humanos como reprodutores, meramente 
reprodutores de mão de obra. O que significa 
dizer que parte das fortunas que permeiam 
quem vive com os mais abastados do nosso país, 
está assentado claramente, inequivocamente, 
sobre os cadáveres, os ossos dessas pessoas. 
Até quando vamos manter isso? 

 Eu era presidente da Comissão de 
Direitos Humanos e fui coordenadora do 
Fórum Nacional pelo Estatuto do 
Desarmamento. Rodamos o Brasil, discutimos 
com as pessoas, mas a indústria bélica, a 
indústria de armas venceu e nós tivemos um 
meio estatuto, mitigado, onde as armas de 
fogo, aqui lembradas, estão aí circulando. E 
até enquanto os mandatos eram, as 
campanhas eram impulsionadas por recursos 
privados, a indústria de armamentos fez 
muitos parlamentares neste país.  

É inadmissível que a gente possa ficar 
de braço cruzado vendo o Estatuto do 
Desarmamento ser desmontado, vendo os 
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conselhos desmontados nacionalmente, 
vendo a desconstituição de políticas públicas 
sociais de proteção às pessoas, especialmente 
crianças e jovens, sendo desmontadas, e um 
presidente da República que prega a morte 
das mulheres, que diz preferir ter um filho 
morto a ter um filho casado com uma negra 
ou um filho LGBT. Isso é clara e objetivamente 
incitação à violência e ao ódio.  
 Nós precisamos das políticas públicas 
aqui citadas. Nós precisamos, enquanto seres 
humanos, visitarmos nós mesmos para 
sabermos se aquilo que a gente acha e prega 
enquanto violência nós não estamos pensando 
nas nossas próprias famílias, nos nossos filhos, 
nos nossos netos e as responsabilidades que 
temos com as futuras gerações.  
 É por isso que a nossa audiência pública 
tem, para mim, essa importância toda, apesar 
de uma concorrência bastante desleal com a 
presença do Boulos aqui hoje, que tem um 
público jovem, portanto, muita gente se dividiu, 
uns foram para lá, outros vieram para cá, mas 
este debate é fundamental. 

Eu participei também da elaboração, 
como deputada federal, do Estatuto da 
Juventude. Estivemos juntos na elaboração do 
plano nacional, que foi discutido, votado na 
Câmara Federal. Eu falava com o Miguel que, 
como militante de direitos humanos, tem três 
décadas que eu discuto esse tema. Nenhum de 
vocês era nascido ainda, e nós discutíamos esse 
tema. Discutíamos e buscávamos soluções para 
que a gente não chegasse a ter que ir à ONU 
explicar por que nós perdemos três gerações de 
brasileiros; onde eles estão, por que isso 
aconteceu. 

Então, é tão importante romper essas 
heranças do ódio, da violência, dos traços 
escravocratas. É tão importante quanto fundo 
para a juventude, política pública, 
funcionamento do conselho, plano estadual, 
orçamento para execução dos programas.  

Eu queria deixar isso muito claro, muito 
claro. Eu não sou de tergiversar sobre nada, e 
essa questão para mim é caríssima. Caríssima! 
Porque, como militantes de direitos humanos 
não posso, não só como parlamentar, aceitar 
que a gente cruze os braços. Então, o meu 
mandato estará aberto sempre e eu tenho 
certeza de que esta Casa também. Aqui esta 

representada a sociedade, então, tem todo tipo 
de opinião, uma para lá, outra para cá; uma de 
esquerda, uma de direita, uma de centro; uma 
de ultradireita, uma fascista, uma libertária. 
Então, é aqui que vocês precisam vir, porque é 
desse debate e dos conflitos que tem que surgir 
as soluções.  

Espero, trabalharei, ajudarei em tudo 
que for possível o que o Governo for tomar de 
iniciativa e conduzir. Não só já disse isso ao 
governador Renato Casagrande, como tenho 
conversado com a Nara. Então, depois de todas 
essas falas, eu não poderia deixar de fazer essas 
considerações que me são caríssimas. Portanto, 
nós temos coisas a fazer, trabalho a fazer e 
devemos fazê-lo com esperança e devemos 
fazê-lo com fé, com garra, com vontade e com 
coragem.  

Então, dito isso nós vamos prosseguir, 
porque agora é hora de ouvir as pessoas que 
estão no plenário que queiram fazer observação 
ou fazer alguma indagação aos nossos 
convidados ou deixar alguma proposição. O 
microfone vai estar aberto necessariamente não 
só para perguntas, mas para sugestões. Mas, 
antes de a gente passar, quem quiser se 
inscrever, por favor, levante a mão que alguém 
da nossa assessoria vai lá colher o nome. Certo?  

Enquanto nós fazemos as primeiras 
inscrições, nós vamos ouvir aqui mais um 
momento de cultura viva, participativa, 
militante e forte do Coletivo Nísia. Agora a 
gente vai ouvir a Samara Cristine.  

 
 A SR.ª SAMARA CHRISTINY DE JESUS 
SPERANDIO - Boa noite a todos que estão aqui. 
Eu queria falar um pouco primeiro, antes de 
começar. Eu conheci a poesia desde pequena. 
Desde quando comecei, me apaixonei por ela e 
desde então venho escrevendo. Há uns meses 
ou dias eu entrei para o Coletivo Nísia e estou 
tendo essa oportunidade de estar fazendo mais 
experiências aqui. Eu não tenho tanta 
experiência, mas tenho algumas, ainda bem. Eu 
tenho apenas quinze anos e queria agradecer a 
todos vocês que estão me recebendo aqui.  

Queria agradecer também a minha 
professora de Geografia, Luciane, que trouxe o 
geoconceito na minha escola e foi através dele 
que pude ter a oportunidade de entrar no 
Coletivo Nísia.  

Identificador: 340030003500350033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



72 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 26 de setembro de 2019 

Eu vou recitar a minha poesia que vai 
falar um pouco sobre todo o Brasil, vai falar de 
alguns diferentes assuntos, desde mortes de 
negros até mulheres. 
 
  (É declamada a poesia) 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Muito obrigada, Samara! 

Bom, nós vamos, aqui, passar a palavra, 
por um tempo de até três minutos, para o 
primeiro inscrito, que é o Gilmar Ferreira. 

Bom, podemos chegar a um acordo 
sobre isso, desde que o Plenário... Porque cinco 
minutos reduz o número de inscrições. 

A gente vai administrando aqui, certo? 
Porque também tem os funcionários da Casa, 
tem uma série de questões que a gente tem que 
levar em consideração. 

Vamos lá, Gilmar, você está com a 
palavra. 

 
O SR. GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - 

Então, eu queria dizer primeiro que é sempre 
muito bom, traz uma esperança enorme ouvir as 
palavras da deputada Iriny no final de uma 
audiência dessa.  

Uma das coisas que tem me chamado 
muito a atenção, e aqui estou muito tocado com 
os números que o Marcos trouxe - primeiro pela 
idade e por tudo que ele representa aqui - e aí 
você traz algo que a gente tem falado, tem 
tratado já algum tempo.  

Mas essa questão das armas, e as vítimas 
que as armas fazem - e essas vítimas têm cor, 
têm nome e CPF e são negras, são pobres, são 
da favela - me chamou muito a atenção, porque 
nós estamos assistindo agora todas as formas de 
mudar, de alterar e de liberar cada vez mais 
armas.  

E uma das formas é liberar o porte de 
arma e liberar arma para categorias que não 
pertencem às forças públicas de segurança. Isso 
é uma das jogadas mais covardes, mais 
atrevidas que a indústria da arma usa e a gente 
tem visto isso ocorrendo permanentemente.  

Mas eu, também... Tem me chamado a 
atenção, porque aqui estou me lembrando da 
Força Nacional, em Cariacica, e, assim, eu me 
lembrei de alguns episódios da Força Nacional 
aqui; o primeiro foi em 2006. 

A Força Nacional no Espírito Santo 
sempre foi sinônimo de violência. Não há um 
episódio, não há uma passagem da Força 
Nacional de Segurança aqui que não fosse 
marcada por violência, pelo aumento da 
violência. E aí eu prestei muita atenção na fala 
da Fabrícia porque gostei muito de ouvi-la falar 
sobre o Iases. E olha que essa garotada que sai 
do Iases, o egresso, os números também já 
mostraram que parte deles sai de lá para 
morrer; é presa fácil.  

São aqueles que o grupo organizado do 
crime ou o próprio Estado armado elegem como 
inimigo, como parte dessa população negra 
marcada para morrer. Então, nesse aspecto, me 
toca porque exatamente no dia de hoje a gente 
recebe a notícia de um procedimento da 
Procuradoria Geral da República que pede o 
deslocamento de competência para apurar 
crimes denunciados há dez anos neste estado, 
denunciados na Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Denúncias feitas contra o 
Estado Brasileiro e sobre as quais o Ministério 
Público Federal também sentou em cima por 
dez anos.  
Por último, eu queria lembrar. Eu estou muito 
incomodado - e não tem como não ficar 
incomodado para quem defende os direitos 
humanos - ao assistir essa matança organizada, 
ao que me parece, por bala, de que tem sido 
vítima a população pobre também em situação 
de rua sobretudo na grande Vitória. 

Muito obrigado. 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Obrigado, Gilmar.  
A próxima é a Kátia Fialho e depois o 

Mateus Sena. 

 
A SR.ª KÁTIA FIALHO - Boa noite a todos 

e todas. Eu venho em nome do mandato do 
vereador Professor Helinho, de Cariacica, que 
externou um abraço e parabenizou pela 
iniciativa dessa audiência.  

A minha fala aqui é para o Conselho 
Estadual de Juventude e para a Gerência 
Estadual de Juventude. 

Em função do cenário que a gente tem 
em Cariacica, de temor, de receios pela vinda da 
Força Nacional, porque Cariacica é uma das 
cinco cidades escolhidas no país para receber as 
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tropas da Força Nacional. E essa preocupação 
nossa enquanto mandato e enquanto 
moradores da cidade com esse problema 
perpassa o fato de que essa vinda não foi 
debatida com a população.  

Por esse motivo, por essa falta de 
democratização desse diálogo, que foi feito 
apenas a portas fechadas, em gabinetes, e 
apenas com a presença de algumas autoridades 
escolhidas a dedo, foi criada uma comissão 
popular de acompanhamento a esse projeto 
piloto do Governo Federal e essa comissão tem 
se reunido quinzenalmente na Câmara 
Municipal de Cariacica, e até gostaria de 
convidar e estender o convite. Vou pegar o 
contato com a assessoria da senhora para fazer 
os convites aos órgãos que citei aqui estaduais e 
ao mandato da senhora, porque penso que é 
necessário ouvir a população. 

Apesar de ter correntes da população 
favoráveis à vinda da Força Nacional para 
Cariacica, também existe uma preocupação 
muito grande com o fato de que a gente já 
conhece a práxis do trabalho que a Força 

Nacional fez no Rio de Janeiro, dos conflitos, 
dos problemas e dos homicídios e como a 
gente sabe que corpos tombam com esse tipo 
de militarização.  

O efeito disso para nossa sociedade 
cariaciquense, que é majoritariamente negra e 
que temos uma juventude também 
massivamente negra em Cariacica e, 
infelizmente, para mim não é motivo para 
comemorar que só agora foi criado um 
Conselho Municipal da Juventude, em 2019 - 
eu não vejo isso como alegria, vejo como uma 
tristeza. Até queria fazer um apelo para que o 
Estado ajudasse o Conselho.  

Foram muito poucas pessoas 
interessadas em se inscrever tal é o 
distanciamento da população de Cariacica 
com a política da cidade. É muito grande, é 
muito gritante e é vergonhosa a forma como 
alguns políticos ainda fazem da miséria em 
Cariacica um projeto de poder.  

Por isso estou aqui, por isso peço que 
voltem os seus olhos para Cariacica, não só pela 
questão da Força Nacional lá presente, mas 
também pelo nosso baixíssimo IDH, pela nossa 
baixa renda per capita e por como as pessoas, 

infelizmente, estão voltando a sentir vergonha 
de morar na cidade. 

Então, como nós queremos resgatar 
nosso orgulho, precisamos debater questões 
transversais à questão do extermínio da 
juventude para mitigar esses problemas da 
nossa cidade.  

Muito obrigada. 
 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Mateus. Depois do Mateus, é Aline. 
Enquanto o Mateus se dirige para sua 

fala, eu queria propor que, na fala da Aline, as 
pessoas que quiserem se inscrever, se 
inscrevam, para a gente poder começar a 
organizar os encaminhamentos finais da nossa 
sessão. 

 
O SR. MATEUS SENA - Boa noite a todas 

e a todos. Vim falar daqui de cima por dois 
motivos: representatividade, um jovem LGBT 
falar da tribuna de honra desta Casa; e outro, 
porque como estamos falando de política de 
juventude, quanto ao extermínio da juventude 
neste estado, foi neste lugar que vulgo 
deputado Capitão Assumção ofereceu dez mil 
para quem matasse o assassino de uma jovem, 
de uma mulher jovem, ao invés de usar esta 
tribuna para propor políticas contra o 
extermínio da juventude, para propor políticas 
públicas para enfrentar esses problemas da 
nossa sociedade. Então, é muito bom estar aqui 
neste espaço, nesta Casa, onde os deputados 
que deveriam fazer esse trabalho, eles fazem 
um trabalho contrário. 

Não gosto nem de falar que eles são o 
reflexo do Governo fascista, porque esse 
Governo Federal não tem nem capacidade 
cognitiva para ser fascista. Ele não tem 
capacidade cognitiva para ser um Hitler, um 
Mussolini ou um Getúlio Vargas, de tão tosco 
que é esse Governo.  

Enfim, gostaria de deixar claro, já foi 
falado, ressaltar que... Não, primeiro vou 
agradecer à deputada Iriny Lopes, aos meus 
companheiros de conselho que estão aqui 
presente, aos ex-conselheiros, e dizer que eu 
sou muito feliz em estar no Conselho de 
Juventude Estadual para tocar à frente essa 
política de juventude. Tocar à frente e fiscalizar 
o nosso Governo, cobrar e propor as políticas de 
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juventude neste estado para os nossos outros 
jovens em situação de vulnerabilidade social. 

É bom lembrar que de vinte e seis 
estados mais o Distrito Federal, o Espírito Santo, 
pequeno do jeito que é, ocupa a décima 
segunda posição do estado que mais mata 
jovens. A gente faz um recorte de jovens LGBTs, 
jovens negros, periféricos, pessoas fora do 
âmbito escolar, que têm evasão escolar. Então, 
se a gente fizer um recorte, a gente chega à real 
problemática. E esta Casa, os nossos conselhos, 
nossas entidades, nossas gerências, nossas 
secretarias, elas têm esse dever de fiscalizar, de 
propor e de combater esse tipo extermínio, o 
extermínio da nossa juventude. Que a juventude 
já está cansada de gritar: Pare de nos matar!  

Nós gritamos todos os dias. Nós 
gritamos, estamos ficando roucos de gritar 
todos os dias. E é muito bom quando tem um 
espaço como este, tem um espaço como teve 
hoje mais cedo, na abertura da Semana 
Estadual, proposta pelo Cejuve e Secretaria de 
Direitos Humanos, abertura hoje, lá no Palácio 
Anchieta, com o governador, e o governador 
reafirmando esse compromisso com nossa 
juventude. 

Gostaria de lembrar também, acho que é 
inédito, a gente ver os intérpretes de Libras 
nestes espaços. Foi uma proposta do Cejuve 
com a Secretaria de Direitos Humanos que os 
intérpretes de Libras estejam em todas as 
atividades da Semana Estadual de Juventude e 
que isso seja reflexo tomado como exemplo 
para ser em todas as atividades do espaço 
político, porque nós precisamos dar acesso a 
essas pessoas com algum tipo de deficiência, 
aos cadeirantes, às pessoas não ouvintes, aos 
mudos.  

Enfim, é essa a minha contribuição. 
Obrigado. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Obrigada, Mateus. 

Aline. 
 

A SR.ª ALINE PASSOS - Boa noite a todos 
e a todas presentes nesta Casa. Minha saudação 
especial à deputada Iriny Lopes, a quem devo 
grande parte da minha formação política, que 
sempre foi uma inspiração, companheira de 
todas as horas. O meu muito obrigada por você 
abrir este espaço para audiência pública. 

Quero pedir licença para fazer uma 
menção também ao nosso ex-deputado Claudio 
Vereza, autor da lei que instala a Semana 
Estadual de Juventude em nosso estado do 
Espírito Santo. Um grande exemplo para a 
juventude. Sempre foi um grande parceiro e 
abriu os caminhos também para que a gente 
pudesse estar ocupando esta Casa. Então a 
gente não pode falar de Semana Estadual da 
Juventude sem nos lembrar de Claudio Vereza e 
sem lembrar também do nosso sempre querido 
padre Kelder, que foi responsável, lá em 2011, 
na verdade, um pouquinho antes de 2010, por 
articular, naquela época, a juventude. E aí, vou 
citar o nome de algumas pessoas, certamente 
vou me esquecer de alguém, Lula Rocha; Max 
Lander; Ana Paula Araújo; Jéssica Marquetti; o 
próprio Fábio Veiga, que está ali no cantinho, 
que também é um jovem idoso, de quem a 
gente não pode esquecer. Estou nessa também, 
querido. Neiriele Marques; Silvana e tantos 
outros jovens que, naquele momento, 
conseguiram sacudir o estado do Espírito Santo. 

E motivados na campanha da 
fraternidade, que na época discutia a questão 
do extermínio da juventude, conseguimos um 
dia histórico deste estado, colocar sessenta mil 
pessoas na Praça do Papa, no que nós 
chamamos de DNJ, o Dia Nacional da Juventude, 
onde, naquela oportunidade, pudemos entregar 
ao então governador Renato Casagrande uma 
lista de alguns pactos que trazia e falava sobre a 
criação da Gerência Estadual de Juventude; do 
Conselho Estadual de Juventude; do próprio 
fundo de juventude e de outras questões. A 
partir daí, a gente conseguiu algumas conquistas 
históricas, como este espaço que a gente está 
vivendo.  

 Então, hoje é um dia em que me 
emocionei muito. Sou muito grata por todas 
as menções que fizeram, porque a gente não 
faz história sem reconhecer a luta dos muitos 
que passaram por nós.  

Então, como antes da gente também 
sempre teve uma juventude muito aguerrida, 
é muito bonito ver essa juventude 
reconhecendo esses espaços e essas 
conquistas que a gente teve até aqui. 

Então, em nome do Miguel, que é o atual 
presidente do Conselho Estadual de Juventude, 
e da Fabrícia, que é a atual gerente de 

Identificador: 340030003500350033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 26 de setembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 75 

juventude, eu falo: Honrem esses espaços e 
façam muito melhor do que nós fizemos lá 
atrás. Agora vocês têm essa responsabilidade, 
junto com essa diversidade de juventudes que a 
gente viu hoje: juventude indígena; jovens 
mulheres; juventude negra; juventude LGBT; 
jovens com deficiência que, como bem 
lembrado, estão num evento muito bonito 
chamado Reconecta, neste momento. Que com 
essa pluralidade vocês consigam fazer melhor e 
avançar aquilo que a gente não deu conta.  

A conjuntura é perversa, mas acredito 
que em outros momentos da história também 
nós passamos por alguns momentos de 
desesperança. Então, que toda essa 
desesperança se torne luta, se torne ousadia e 
se torne coragem, porque juventude é 
revolução e é por isso que fazemos a diferença. 

 Então, eu quero mesmo é deixar essa 
saudação e esse recado ao Conselho Estadual de 
Juventude, aos coletivos organizados, às 
juventudes que também não são organizadas 
em nenhuma forma de coletivos, que a 
transformação de nossos territórios e de nossas 
realidades demanda da gente, agora, nos 
unirmos em nossas diferenças, radicalizarmos 
um discurso, mas, jamais deixarmos, da nossa 
radicalização, de deixar de dialogar com entes 
que, neste momento, precisam estar unidos, 
para poder fazer diferença neste estado do 
Espírito Santo. 

Os colegas aqui citaram desafios na 
área da socioeducação, do sistema prisional, 
dos territórios, com a questão da força 
nacional, da própria mobilização de juventude 
de ocupar os espaços de participação.  

Cariacica foi o primeiro município a ter 
Conselho de Juventude lá atrás. Passou por 
um momento de mobilização e agora está 
retomando.  

Mas que a gente possa mostrar a 
importância de ocuparmos, seja o Palácio 
Anchieta, seja Assembleias, Câmaras de 
Vereadores. E que a partir daí a gente possa 
voltar os olhos para as nossas periferias e 
fazer uma transformação de vidas, porque 
vidas humanas importam, a juventude quer 
viver, e a gente precisa ter responsabilidade 
com isso.  

Era só essa mensagem que eu queria 
trazer. Obrigada. 

A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Só, hein? É isso aí! 

Ralf, é você agora. E, depois, a 
Meryciane, que é a última inscrita desta fase 
aqui. Depois, nós vamos dar os 
encaminhamentos necessários. 

 
O SR. RALF RICKLI - Boa noite! 
A primeira coisa que eu preciso dizer é 

que eu estou aqui fora de expediente, apenas 
como um cidadão obcecado por pensar e lutar 
pela viabilização da tal vida digna, a que toda 
pessoa tem direito, de acordo com a 
Declaração. 

Nessa vida digna, sempre me preocupou 
muito a questão da violência generalizada no 
Brasil. Toda pessoa que teve oportunidade de 
viver alguns anos fora daqui. Eu vivi três anos na 
Europa e outros amigos. Eu amo estar na minha 
pátria, mas eu queria poder andar na rua sem 
medo, como eu andei nas ruas da Europa.  

E pensando muito o que seria necessário 
para o Brasil superar sua cultura de violência, fiz 
um projetinho assim: trinta anos contínuos de 
políticas sociais fortes. Segundo: 
descriminalização das drogas. Terceiro: uma 
nova doutrina/estatuto para a instituição 
policial.  

Porque a gente vive uma situação 
esquizofrênica. Que o mesmo Estado que, com 
uma mão vai proporcionar dignidade, com a 
outra mão destrói a dignidade do ser humano. 
Isso tem a ver com a origem do Estado, não vou 
dar uma aula de Sociologia aqui não, mas é 
preciso dizer em poucas palavras, a origem da 
instituição Estado eram os administradores e os 
jagunços dos proprietários.  

Propriedade privada organizou a sua 

administração, organizou a sua defesa e isso 
foi virando Estado. Os reis eram proprietários 
privados, o Brasil era propriedade da família 
real portuguesa. Uma família.  

E quando usa a palavra jagunço, não 
pensem que estou exagerando na depreciação 
porque a origem dessa palavra é jagun, que 
em Yorubá significa soldado.  

Enfim, eu vejo que nós não vamos 
realmente chegar longe nesse campo se a 
gente não encarar que temos uma missão 
impossível pela frente. Existe uma disputa 
dentro do próprio Estado pelo sentido do 
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Estado, o tempo todo, em qualquer Governo 
que eu conheça tem uma parte do Estado 
defendendo que ele seja o defensor do 
patrimonialismo, defensor de uma oligarquia, 
protetor de uma oligarquia. Enquanto outra 
parte, desde o século XVIII, nós começamos a 
entender, resignificar o Estado como uma 
máquina de representação do conjunto de toda 
a população e dos interesses de toda a 
população. E no Estado em que eu trabalho é 
assim. Algumas secretarias estão pensando 
nesse sentido, Estado democrático, outras, cadê 
a Secretaria de Segurança aqui? Cadê os 
representantes das suas corporações que são, 
praticamente, autônomas dentro da secretaria?  
 A gente tem que começar a pensar como 
um objetivo nosso, que é uma missão 
impossível, que é conquistar, mais cedo ou mais 
tarde, seja quando for, um estatuto legal para a 
instituição policial que atrele fortemente aos 
valores democráticos, à Constituição, à 
legalidade. Porque essa convivência não é uma 
convivência democrática dessas duas coisas, a 
versão oligárquica não é democrática, ela tem 
que ser dissolvida em democracia.  

Então, os comandantes das instituições 
policiais dão ordens inconstitucionais para ação 
e instruem inconstitucionalmente os seus 
contingentes, a formação dos policiais, vai ver o 
que eles aprendem lá. E nós não estamos 
fazendo nada para modificar isso.  
 Enquanto a gente não começar a pensar 
em enfrentar essa missão impossível de 
estabelecer um novo estatuto legal, uma nova 
doutrina para a instituição policial, todo o resto 
que a gente vai ficar fazendo aqui, ao mesmo 
tempo, o nosso mesmo Estado está 
alimentando o inimigo. (Palmas) 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Obrigada, Ralf. 
 Então, agora vamos ouvir Meryciane. 
 
 A SR.ª MERYCIANE SILVA - Boa noite a 
todos. 
 Eu quero fazer um desabafo para vocês. 
Eu sou de Vila Velha e queria ter tido a fala da 
nossa amiga aqui, que a gente tem um conselho 
e que ele é antigo.  

Lá em Vila Velha a gente não tem 
conselho de juventude, a gente não tem 

coordenação de juventude, a gente tem um 
programa atual de juventude que, se não me 
engano, é Jovem Conexão ou Conexão Jovem.  
 Agora, a gente entrou em votação na 
Câmara de Vereadores para criar uma 
coordenação para a juventude porque temos 
um conselho eleito há dois anos que não tem 
posse, entendeu? Temos algumas pessoas em 
cargos que trabalham sozinhas dentro da 
Secretaria do Governo, remando arduamente, 
sem um conselho para estar junto fazenda as 
demandas da juventude como tem que ser.  

E a gente pede apoio. Peço, em nome da 
minha cidade, apoio a vocês do estado do 
conselho do estado, estadual, conselho de 
Vitória, nesta Casa, entendeu? Para política 
pública em Vila Velha.  

Em 2014, a gente teve alguma coisa; em 
2015, a gente também teve seminários, a gente 
teve algumas coisas voltadas para a juventude, 
teve leis e em 2016 acabou, entendeu? De lá 
para cá é um programa, o único programa para 
a juventude, entendeu? E cadê o restante? A 
gente vai ter a Semana da Juventude, agora, dia 
22 inicia. Ótimo, parabéns, mas é uma lei de 
2016, se não me engano, ou 2015. Poxa, Vila 
Velha tem quase quinhentos anos, entendeu? 

Eu fico desesperada de ver que nunca 
teve políticas públicas para os jovens, 
entendeu? Hoje, o pouco que tem, sabe? Isso é 
lento, está servindo como briga partidária, 
dentro de Vila Velha. Virou briga partidária, 
você ter um conselho, você ter uma 
coordenação ou não, por questões políticas 
internas, por questões eleitorais, mas eu não 
estou vendo ninguém debatendo, porque vai ter 
um conselho, porque é para a juventude, 
porque vai criar uma coordenação que é para a 
nossa juventude, entendeu? 

Eu estou vendo brigas, assim, que não 
deveriam existir, não estou vendo política virada 
e voltada para a nossa juventude. Estou vendo 
críticas de outros, quem é a favor dessas 
políticas para essas juventudes, onde a nossa 
juventude está sendo morta, massacrada, 
entendeu? Violentada pela falta de vida. 

Eu acho que, nas minhas publicações, eu 
não coloquei extermínio, contra o extermínio da 
juventude, não. Eu coloquei a favor da vida da 
juventude, porque é o que a gente tem que 
fazer agora. E é isso, obrigada. 
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A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Obrigada, Meryciane. 

Olha, gente, nós fazer da seguinte forma, 
nós vamos retornar para a Mesa, para as 
considerações finais, as sugestões de 
proposições e encaminhamentos, a partir do 
que vocês ouviram das questões levantadas 
pelos que aqui estão. Infelizmente, não tenho 
como liberar o tempo. 

Então, assim, nós teremos que fazê-lo de 
fato, entre três a quatro minutos, com bastante 
objetividade. Eu sugiro começar inverso. 
Começamos pelo Ivo. Ah, sim, eu entendi. 
Lourência, por favor, antes de passar para a 
Mesa, a Lourência, secretária de direitos 
humanos, do município de Serra. 

 
A SR.ª LOURÊNCIA RIANI - Já é boa 

noite, para todos e para todas. Um abraço forte 
e grande para a nossa companheira Iriny. 
Parabenizá-la, eu já sei da sua atuação. Nós 
atuamos muito tempo juntas, tantos no fórum 
Reage Espírito Santo, quanto nas lutas de MST e 
tantas outras. Eu costumo dizer, Iriny, que eu 
sou jovem já do 5.9, mas continuo jovem. Com o 
Ivo, lá, junto e com tantos outros jovens que 
têm na nossa secretaria, a gente tem que 
continuar jovem. 

Mas, rapidamente, quero dizer que nós 
temos o Conselho da Juventude, na Serra, nós 
temos um departamento de direitos humanos - 
uma secretaria que tem um departamento de 
direitos humanos. São cinco departamentos, um 
de direitos humanos. E lá nós trabalhamos 
LGBT, temos duas divisões de juventude e 
trabalhamos as questões de direitos humanos: o 
Conselho de Direitos Humanos. Nós temos o 
Conegro, que também discute todas essas 
políticas, principalmente da juventude negra, 
que de março para cá, neste ano, nós 
conseguimos instituir um comitê de gestor de 
juventude. É um decreto lá de trás que a gente 
retomou agora. 

Esse comitê produziu, de março até 
agora, e o doutor Eliandro participa, que é o 
nosso diretor de departamento de direitos 
humanos, que está aqui; o doutor Ivo participa; 
o nosso secretário adjunto, que é o Marcio, está 
coordenando esse comitê. Ele construiu com 
dez ou onze secretarias, cada secretaria dessas 
vai executar daqui até o ano que vem, julho 

mais ou menos, por ser um ano eleitoral, três 
ações direcionadas com recorte de juventude. 
Então, nós vamos lançar amanhã, que é a 
abertura da Semana da Juventude, a Agenda 
Municipal da Juventude. Nessa agenda nós 
vamos ter em torno de umas trinta e cinco 
ações, porque a Sedir vai entrar com um 
número maior de ações, para trabalhar as 
questões da juventude nessa intersetorialidade 
e para levantar essa discussão para que as 
outras secretarias assumam cada vez mais a 
política de juventude. 

Então, quero agradecer este momento e 
convidar todos e todas para participar da nossa 
Semana da Juventude. Obrigada, Iriny! 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Parabéns pelo trabalho que vocês estão 
fazendo. Muito êxito lá na Semana da 
Juventude! 

Vamos começar, então, pelo Ivo. As suas 
considerações, Ivo. 

 
O SR. IVO LOPES - Fazendo umas 

considerações rápidas, também pelo horário, e 
também deixar como sugestão, Miguel, Fabrícia, 
e Ivo também, né, me colocar junto nessa! A 
gente tem um desafio muito grande para daqui 
para frente. Tiveram duas falas que me tocaram 
bastante, a da nossa amiga, companheira de 
Vila Velha, e a de Cariacica, quando se fala em 
Conselho Municipal de Juventude. Eu tenho 
uma militância de alguns anos dentro do 
Conselho de Juventude de Serra e sei da 
importância do controle social dentro da 
execução da política pública dentro do 
município. Então, Miguel como presidente do 
Conselho, Fabrícia como gerente de Juventude, 
e Ivo também como gerente na Serra, a gente 
precisa buscar maneira conjunta de fortalecer e 
de criar novos conselhos espalhados pelo estado 
do Espírito Santo. (Palmas) 

Para além da criação do conselho, aí 
também vou deixar registrado pela fala da 
Lourência, esse Comitê Gestor da Juventude que 
a Lourência citou veio meio também que de 
uma iniciativa da sociedade civil. Em 2012, indo 
para 2013, quando da nossa presidenta Dilma, 
se criou o Plano Nacional de Juventude Viva. 
Dentro desse Plano Nacional de Juventude Viva, 
vários municípios aderiram a esse plano, 
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inclusive Serra, Cariacica e Vila Velha. Dentro 
das atribuições desse plano tem a criação do 
Comitê Gestor da Juventude. Infelizmente, por 
diversos fatores que aconteceram em nível 
nacional, o golpe que teve com nossa 
presidente Dilma, esse Plano de Juventude Viva 
não foi muito para frente. Mas na Serra a gente 
assumiu o compromisso de voltar com esse 
comitê gestor porque a gente viu nele, e a gente 
voltou para uma demanda da sociedade civil, do 
conselho mesmo. O conselho foi para dentro e 
falou: ei, precisa voltar com esse comitê! Porque 
o comitê é um espaço onde a secretaria pode 
discutir a política pública de forma intersetorial. 
Porque muitas vezes a secretaria está lá no 
canto dela fazendo um trabalho e não consegue 
se pensar a política pública para a juventude. E 
quando a gente traz todo mundo para a mesa e 
fala: não, vamos discutir a política pública da 
juventude de forma intersetorial, a gente 
consegue ter um resultado mais efetivo com a 
nossa sociedade. 

Então, fica também como minha 
sugestão, e me colocando para estar junto nessa 
construção, junto com a Gerência de Estado, 
junto com o Conselho Estadual, para a gente 
incentivar e fortalecer os conselhos de 
juventude que a gente tem espalhados pelo 
estado. E incentivar também a criação desses 
comitês para se trabalhar dentro das secretarias 
no município. Porque tenho certeza de que vai 
ajudar muito na construção da política pública 
de cada município deste estado do Espírito 
Santo. Obrigado!  

 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Obrigada, Ivo.  
Com a palavra, então, o Miguel, 

presidente do conselho. 

 
O SR. MIGUEL INTRA - Bom, gostaria 

aqui de deixar o registro especial ao Marcos, 
que trouxe aqui para elucidar a todos e a todas 
o Atlas da Juventude, que foi referenciado aqui 
por diversos em suas falas. Inclusive, agora 
assumindo a presidência, nesta última semana, 
foi um dos documentos que tive acesso. 
Pretendo me debruçar ainda mais. 

Algumas coisas que foram colocadas 
para o conselho aqui eu avalio que vai ter que 

depender muito da gente, de uma vontade 
política dessa nossa juventude, em conseguir, 
através das nossas diferenças, que são muitas. 
Por isso eu gostaria de convidar todos os jovens, 
inclusive os que me assistem, para participar do 
Conselho Estadual de Juventude, porque ele é 
aberto a toda a sociedade. 
 Nós vamos ter que ter um desafio 
enorme, uma tarefa enorme de conseguir 
através desse fórum de gestores, que a Fabrícia 
já está fazendo, que a gente consiga chegar aos 
municípios para articular esses conselhos, 
articular a sociedade civil, colocar as suas 
demandas. Cariacica tem uma hoje que é a 
Força Nacional e que pode impactar em um 
aumento do extermínio da juventude ou de um 
controle. É isso que a gente precisa 
acompanhar, eu avalio que seja de um 
extermínio.  

Porém cabe a nós acompanhar as 
políticas públicas que estão acontecendo no 
nosso estado. Coloco aqui a vontade política 
que tenho de fazer isso e espero que dentro do 
conselho a gente consiga construir. A gente tem 
o compromisso pela Secretaria de Direitos 
Humanos e pelo governador de que a gente 
precisa fazer valer isso, que é construir essas 
políticas públicas.  

Cabe a nós radicalizar o discurso, como a 
Aline colocou, mas que a gente tenha também a 
responsabilidade de compreender que estamos 
lidando com vidas e que a gente precisa ter 
esses espaços - da caneta também - para decidir 
sobre o futuro dessas vidas, em especial da 
nossa juventude.  

Que o conselho tenha responsabilidade. 
Acho que é isso que eu posso me comprometer 
aqui. Disse isso no conselho. Que a gente 
consiga através do diálogo interno e através do 
esforço nosso compreender as demandas e as 
realidades da juventude capixaba e conseguir 
tirar dali através dessas realidades, conseguir 
construir, lutar, pautar políticas públicas para a 
juventude. 

Antes de encerrar, novamente agradeço 
e saúdo todos da Mesa, em especial a deputada 
Iriny. E colocar inclusive que, antes da posse da 
Iriny, a gente teve uma conversa e coloquei 
sobre o Conselho Estadual de Juventude e que 
gostaria muito que a deputada fosse uma 
parceira da juventude. Ela em toda a sua 
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trajetória foi uma parceira. Dessa vez não foi 
diferente, não será diferente. Acho que vale a 
pena a gente lembrar. E que também têm 
representantes do povo aqui dentro. Que façam 
valer a nossa voz!  

Muito obrigado, Iriny. Espero que você 
seja uma parceira nossa, que a gente possa 
contar e trabalhar junto a juventude, a 
deputada e a nossa gerência através das 
políticas públicas de juventude para que a gente 
possa fazer com que na próxima vez o Marcos e 
outras pessoas venham apresentar dados e 
estatísticas, a realidade brasileira e a realidade 
da juventude, em especial da juventude negra, 
periférica seja outra. 

É isso, muito obrigado. 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Muito obrigada, Miguel. 
Fabrícia, é você. 

 
 A SR.ª FABRÍCIA BARBOSA - Eu acho 

que a gente tira como lição de casa o nosso 
dever e o nosso comprometimento enquanto 
gerência de juventude juntamente com 
conselhos e demais gestores para que a gente 
consiga dialogar em relação a todas as demais 
situações que estão acontecendo dentro dos 
nossos municípios com especificidade na 
juventude. Hoje a gente tem essa fala de um 
sentimento quando a gente tem uma 
companheira que traz a realidade de Cariacica e 
de Vila Velha, que a gente sabe que é uma 
realidade que não nos agrada, mas, 
infelizmente, que consegue impactar a nossa 
juventude de forma negativa. E a gente precisa 
reafirmar esse compromisso. 

Eu acho que a gerência de juventude 
passa por um processo desde o começo do ano 
de a gente conseguir reorganizar com esses 
mapeamentos. Então a gente tem esses 
conselhos e onde tem essas representações de 
gestores para que a gente consiga refirmar 
esses diálogos. Eu acho que assim como foi 
construída a Semana da Juventude, a gente 
pode e deve pensar em ações conjuntas e 
formas de como a gente consegue chegar 
dentro desses municípios tornando esses 
conselhos mais eficazes e essas representações, 
que são significativas, importantes. 

A gente tem também a situação da Força 
Nacional, que não foi dialogado, mas que a 
gente enquanto gerência, enquanto Secretaria 
de Direitos Humanos, a gente pode também e 
deve acompanhar tudo aquilo que tem chegado 
na nossa juventude numa proporção negativa e 
que não nos agrada, porque a gente sabe que 
infelizmente o Governo Federal se opõe nessas 
questões de direitos humanos, mas o Estado 
tem esse dever enquanto direitos humanos de 
estar reafirmando esses espaços. E essa 
saudação e essa questão que você traz é uma 
situação que é necessária e que nos faz refletir 
enquanto direitos humanos. 

A questão do Iases também, é uma 
situação que a gente, desde o primeiro 
momento de contato com outra gerência, a 
gente traz como prioridade também. A gente 
sabe que a juventude dentro de Iases, essa 
juventude várias vezes fica esquecida, à margem 
mesmo da sociedade.  Isso não é a cara do 
nosso Governo. Nosso Governo reafirma esse 
compromisso o tempo todo, pensando em 
políticas, de forma que a gente consegue fazer 
essa retomada para dentro desses espaços. 

Eu acho que foi um pontapé inicial, 
quando a gente pensa a Semana da Juventude, 
com essa juventude prioritária, mas que a gente 
consiga avançar, não fique só dentro desta 
semana, porque acho que o combate ao 
extermínio de jovens não deve e não irá ficar só 
dentro de sete ou nove dias, que nem a gente 
está propondo em nível de estado, mas que a 
gente consiga propagar essa juventude e chegar 
com políticas mais eficazes, mais 
representativas.  

A questão dos conselhos é uma questão 
que o Miguel e o nosso companheiro Ivo, que é 
nosso companheiro de luta, também coloca e é 
muito necessário. A gente reafirma esse 
compromisso. 

Eu acho que a gente volta para a reunião 
do conselho, para gerência, pensando nessa 
perspectiva para que a gente consiga fomentar 
esses conselhos e dar todo apoio necessário. 

Eu deixo um agradecimento, também, à 
nossa deputada Iriny, que desde sempre é 
protagonista nessa luta. Ela é uma referência e a 
gente agradece, deputada, porque a gente 
chega com uma proposta, enquanto sociedade 
civil, enquanto gerência de Estado, e você 
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abraça e você consegue conduzir de maneira 
que ninguém mais faria. Ainda mais por ser uma 
mulher. Uma deputada mulher. A gente precisa 
demarcar esse espaço. A gente tem três 
representações de autoridades à Mesa que são 
mulheres. Eu quero duplicar esse número, 
porque é necessário. Então os nossos conselhos 
também têm obrigação de a gente começar a 
fomentar e gerar novos quadros para estarem 
ocupando esses espaços. Parabéns pela sua luta, 
parabéns também para os demais que 
entendem a importância dessa audiência 
pública, e conseguem estar aqui, até 9h da 
noite, debatendo dentro de uma audiência 
pública a questão do extermínio de jovens.  

Os números são alarmantes. A gente viu 
como o nosso companheiro Marcos Vinícius - 
nosso companheiro de luta também que fez 
parte do Conselho Estadual, é o nosso antigo 
coordenador de LGBT de Estado - traz com 
muita propriedade essa questão, e isso nos 
provoca a pensar e refletir cada vez mais, para 
que a gente consiga combater, de fato, e 
diminuir estes números. Eu acho que esses são 
os nossos maiores deveres que a gente tem 
enquanto gerência e enquanto Estado. E a gente 
se compromete a fazer isso. Obrigada! 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Muito obrigada. 
Agora o Marcos Vinícius. 
 

O SR. MARCOS VINÍCIUS DA SILVA 
CORDEIRO - Mais uma vez boa noite! Eu quero 
aqui agradecer a todos e a todas aqui. Quero 
fazer um agradecimento à deputada Iriny em 
nome de todos: que ela represente todos os 
militantes de direitos humanos da história do 
nosso Estado.  

Eu sou resultado da militância de vocês. 
Então eu fico muito feliz de carregar isso com 
muita honra, eu sou fruto de todas essas 
políticas públicas.  

Eu sei que o cenário é desesperador, eu 
sei que é doloroso, às vezes dá aflição, a gente ri 
de nervoso de todo esse cenário de retrocesso 
que nós estamos vivendo. Eu sei que dói às 
vezes a gente pensar que esses números que a 
gente coloca aqui são os nossos amigos de 
infância; que esse número que a gente coloca 
aqui é o nosso primo; que esse número que está 

colocado aqui tem mãe, tem pai, é pai. Então 
dói, toda vez quando a gente olha para um dado 
desse e pensa qual é o nosso local, dentro dessa 
história toda. E aí, às vezes, a gente gera até um 
entristecimento da nossa militância. A gente 
pensa: Será que o que a gente está fazendo, 
será que, realmente, tem resultado? E eu digo 
que a gente tem resultado, sim. 

Gostaria de lembrar que a juventude foi 
à força motriz no processo de redemocratização 
deste país e, nesse momento, não será 
diferente. Nós vamos ocupar todos os espaços 
e, mais do que nunca, ninguém solta à mão de 
ninguém.  

Aí eu quero trazer uma pequena citação 
de Espinosa sobre Deleuze, que é o seguinte: O 
poder requer corpos tristes. O poder necessita 
de tristeza porque consegue dominá-la. A 
alegria, portanto, é resistência porque ela não se 
rende. A alegria como potência de vida nos leva 
a lugares onde a tristeza nunca nos levará. E 
que a juventude daqui para frente traga mais 
forte do que nunca essa alegria, essa paixão, a 
arte, a cultura que sempre foi a marca da 
resistência da juventude. A juventude que foi às 
ruas pela democratização desta nação, a 
juventude que foi às ruas contra a censura nessa 
nação e que mais do que nunca a gente traga a 
alegria, que a gente traga a alegria de estar 
entre os nossos, entrar em apoio entre os 
nossos. Que lá na frente sei lá, daqui a dez, 
vinte, trinta anos, a gente possa estar nos locais 
de poder, dando oportunidade para que outros 
jovens que venham depois da gente tragam 
outras demandas e tragam realidades, tragam 
boas notícias, que tragam esperança para estes 
dias tão tenebrosos que estamos vivendo.  

Muito obrigado.  
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) 

- Obrigado, Marcos Vinícius.  
Raiana.  
 
A SR.ª RAIANA RIBEIRO RANGEL - Para 

finalizar, agradecer, mais uma vez, à deputada 
Iriny pela oportunidade, pela parceria. Tenho 
certeza que temos muito trabalho pela frente 
juntas.  

Dizer que essa angústia que vocês 
trazem também é a nossa angústia e que nós 
estamos muito comprometidos em mudar essa 
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realidade e fazer a diferença neste estado, 
sobretudo com a política de juventude. Essa 
vai ser nossa tarefa daqui para frente. Todos 
esses apontamentos já estão sendo 
considerados por nós e nós temos muito 
trabalho pela frente.  

Contamos com todos os municípios. 
Nós nos colocamos à disposição para que 
todos os municípios sejam parceiros também, 
para que a gente possa, de fato, fazer a 
diferença e conseguir avançar e mudar essa 
realidade triste que o Marcos Vinícius trouxe 
para gente, que os dados apontam, e que a 
gente já sabe que nos persegue. Mas a gente 
tem muito trabalho e não vamos desistir.  

Boa noite! 
 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Obrigada.  
Bom, eu quero agradecer a cada um e 

cada uma que esteve conosco neste debate 
extremamente importante. Eu me sinto muito 
lisonjeada pelas palavras de afeto, de carinho de 
todos vocês.  

A gente faz escolhas na vida e a minha 
escolha sempre foi a militância, então, 
continuaremos juntos por muito tempo 
trabalhando. 

Existem os imprescindíveis e os 
imprescindíveis não sou eu, é cada um de nós 
que vai chegando e vai passando, vai chegando 
e vai passando. Então, sempre terão os 
imprescindíveis.  

Eu acho que aqui tem duas questões que 
eu quero fazer um nível de encaminhamento. Eu 
acho que, através da Comissão de Direitos 
Humanos e através da Frente Parlamentar de 
Políticas para Juventude, esta Casa fazer um 
acompanhamento do desenvolvimento dos 
trabalhos, da força aqui no estado como um 
poder, dado que várias pessoas levantaram 
preocupações pertinentes a respeito dos 
resultados que ficam, lamentavelmente, depois 
da passagem da força.  

Digo isso porque fiz essa crítica à mesma 
força, quando era o meu Governo, e este 
Governo é diametralmente oposto. Portanto, 
acho que, se teve problema no meu Governo, 
neste Governo Federal o problema poderá ser 
maior. Então, acho que nós precisaremos 
acompanhar.  

Segundo, é a questão que o Ralf 
colocou, que é um desafio posto para nós há 
muito tempo: qual é o papel das polícias? E 
qual é o papel da segurança pública? Ele é 
repressor ou ele é protetor? As origens das 
polícias brasileiras são muito diferentes das 
origens de outras polícias de outros países, 
mas, mesmo reconhecendo essas origens 
diferentes, isso não nos exime de procurar 
soluções 

Desmilitarizar a Polícia é um debate 
que nós fazemos há muitos anos. Não evolui, 
porque não é do interesse especialmente das 
próprias corporações. Mas é do interesse 
social que as polícias tenham caráter 
protetivo, participativo, comunitário.  

Então, essa não é uma questão de 
capacidade constitucional, competência 
constitucional de um estado, isso é de 
competência federal, mas não nos exime de 
fazer o debate de mérito e de oferecer 
propostas.  Então, eu acho que fica pautado 
para nós, aqui na comissão, em debates, em 
seminários, a retomada desse tema. Então, eu 
acho que foi muito bem resgatado.  

No mais, repito o agradecimento. 
Quero agradecer aos companheiros e 
companheiras da Comissão de Direitos 
Humanos que trabalharam aqui conosco até 
agora, a todos os servidores da Casa que estão 
aqui conosco até agora. Muito obrigada a 
cada um e cada uma de vocês. Agradeço à 
equipe do meu mandato, agradeço a todos 
que ficaram até o final, agradeço a vocês que 
estão em casa nos assistindo e a essa dupla de 
tradutores que ajudaram  muitas pessoas a 
participarem, a entenderem, já que elas têm 
uma deficiência  que não lhes permite, exceto 
que a gente propicie as  condições para que 
elas compreendam o que nós estamos 
debatendo, onde nós estamos querendo 
chegar. Então, eu dedico essa audiência a 
vocês dois e agradeço profundamente.  

Sem mais encaminhamentos, 
agradecendo a presença de todos, está 
encerrada a presente sessão. 

 
(Encerra-se a reunião às 

21h23min.) 
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