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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

ATOS 
 

ATO Nº 695 
 

Autoriza a formação da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Direitos 
do Artesão e do Artesanato 
Capixaba. 

 
 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições regimentais, especialmente as contidas 
no art. 17, XXXIV do Regimento Interno e, tendo em 
vista a solicitação contida no Requerimento nº 
108/2019 da Deputada Janete de Sá e outros, 
deferido na Sessão Ordinária realizada em 26 de 
fevereiro de 2019, resolve: 
 
Art. 1º Autorizar a formação da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Direitos do Artesão e do Artesanato 
Capixaba, integrada pelos Deputados Janete de Sá, 
Delegado Danilo Bahiense, José Esmeraldo, Coronel 
Alexandre Quintino, Delegado Lorenzo Pazolini, Pr. 
Marcos Mansur, Fabrício Gandini, Alexandre 

Xambinho, Sergio Majeski, Dary Pagung, e outros 
que a ela, posteriormente, aderirem, com o objetivo 
de analisar, apreciar, apresentar e discutir questões 
relevantes às ações de políticas públicas, 
implementadas pelo Estado do Espírito Santo, em 
defesa dos direitos do artesão e do artesanato 
capixaba. 
 
Art. 2º Após sua instalação, a Frente Parlamentar, 
elegerá dentre seus integrantes, o seu Presidente, e 
o Secretário Executivo. 
 
Parágrafo único. Cabe à Frente Parlamentar em 
Defesa dos Direitos do Artesão e do Artesanato 
Capixaba, conforme previsto na Constituição 
Federal, discutir e aprovar, entre seus integrantes, 
seu Regimento Interno e seus programas de ação e 
estratégias de atuação, que se submeterão às 
normas legais que regem à Administração Pública e 
regimentais que disciplinam a atividade legislativa. 
 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
fevereiro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS 
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RESOLUÇÕES 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.921 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a Líbero Penello de Carvalho Filho. 

 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com os artigos 2º da Resolução 
1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 
Resolução: 
 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador”, a Líbero 
Penello de Carvalho Filho, concedendo-lhe as 
insígnias e o Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de fevereiro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATOS 
 

ATO Nº 728 
 

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

CONCEDER LICENÇA a Deputada JANETE DE 
SÁ, para tratamento de saúde, no dia 13/02/2019, 
na forma do Art. 305, inciso II, do Regimento 
Interno. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 
fevereiro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 729 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER LICENÇA a Deputada JANETE DE 
SÁ, para tratamento de saúde, no dia 25/02/2019, 
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na forma do Art. 305, inciso II, do Regimento 
Interno. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 
fevereiro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 730 

 

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

CONCEDER LICENÇA, sem remuneração, ao 
Deputado MARCOS MANSUR, para tratar de 
assuntos particulares, no período de 25 a 
27/02/2019, na forma do Art. 305, inciso III do 
Regimento Interno. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 
fevereiro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 724 
 

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 181772, resolve, 
 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 à servidora REGINA COELI 
FIRME DO ESPIRITO SANTO, matrícula 205018, 
ocupante do cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 

fevereiro de 2019. 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 725 

 

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 190825, resolve, 
 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor PAULO 
RENATO DA CUNHA PEREIRA, matrícula 
202049, ocupante do cargo em comissão de 
Assessor Sênior, código ASS. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 

fevereiro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 726 

 
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 181874, resolve, 
 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 à servidora INGRID DO 
CARMO HARCKBART LOPES, matrícula 207421, 
ocupante do cargo em comissão de Técnico Sênior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TSGRP. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 
fevereiro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATO Nº 731 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ROBERTO PEDRO DE ASSIS, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Freitas, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
191037/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  27 de 
fevereiro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 732 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e considerando o 
art. 8º da Resolução nº 5.417, de 06 de abril de 
2018, publicada em 06 de abril de 2018, que 
regulamenta a concessão de auxílio-creche na forma 
de auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos termos 
do art. 88 e 91 da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro 1994, e o que consta no processo nº 190824, 
resolve, 
 

CONCEDER o auxílio-creche de que trata a 
Resolução nº 5.417/2018 ao servidor LEANDRO 
BUSTAMANTE DE OLIVEIRA, matrícula 208079, 
ocupante do cargo em comissão de Assessor Sênior 
da Secretaria, código ASS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 
fevereiro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 733 
 

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

do art. 88 e 91 da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro 1994, e o que consta no processo nº 190840, 
resolve, 
 

CONCEDER o auxílio-creche de que trata a 
Resolução nº 5.417/2018 à servidora DAIANE ROSA 
LOPES COUTINHO, matrícula 209738, ocupante do 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 
fevereiro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 734 
 

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 190872, resolve, 
 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 ao servidor ANDERSON 
ROBERT SEVERINO DE ARAÚJO, matrícula 209698, 
ocupante do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 

fevereiro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 735 

 

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 190795, resolve, 
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CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 à servidora ROSILANE DA 
SILVA VIEIRA, matrícula 209776, ocupante do cargo 
em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 
fevereiro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 736 

 

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 181831, resolve, 
 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 ao servidor SERGIO 
ANACLETO PEIXOTO COSTA, matrícula 209357, 
ocupante do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 
fevereiro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
ATO Nº 737 

 
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 190776, resolve, 
 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 ao servidor ANDRÉ LUIZ 
CUNHA PEREIRA, matrícula 209777, ocupante do 
cargo em comissão de Técnico Sênior de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código TSGRP. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 
fevereiro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 738 
 

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 190750, resolve, 
 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 ao servidor PABLO JOSE 
MICLOS, matrícula 209659, ocupante do cargo em 
comissão de Coordenador-Geral de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código CGGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 
fevereiro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 739 

 
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 181828, resolve, 
 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 ao servidor SERGIO 
MURILO LEMOS RODRIGUES, matrícula 205439, 
ocupante do cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 
fevereiro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATO Nº 740 
 

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 190717, resolve, 
 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 à servidora JULIANA 
VIEIRA VOSS SCALFONI, matrícula 206739, ocupante 
do cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código TJGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 
fevereiro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 741 

 
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 181235, resolve, 
 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 à servidora GLACILEIA 
ZANELATO STELZER, matrícula 201066, ocupante do 
cargo em comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 
código AJS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 
fevereiro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 742 
 

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 190844, resolve, 
 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 à servidora JUREMA DE 
OLIVEIRA DAMASCENO SILVA, matrícula 209763, 
ocupante do cargo em comissão de Coordenador 
Geral de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código CGGRP. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de fevereiro 
de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 743 

 
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 190822, resolve, 
 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 ao servidor TADEU 
PEIXOTO SCHNEIDER, matrícula 208950, ocupante 
do cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 
fevereiro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 744 
 

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

RETIFICAR o Ato nº 717 de 26/02/2019, 
publicado em 27/02/2019, referente à servidora 
LUCIANE ARAGÃO BARRETO,  
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Onde se lê: 
 

“[...] CONCEDER à servidora LUCIANE 
ARAGÃO BARRETO DE SOUZA, 
Técnico legislativo Júnior - ETLJ, 
matrícula nº 200469, o 1º. (primeiro) 
INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% 
(cinco por cento) sobre o vencimento 
do respectivo cargo efetivo, a partir de 
30/01/2019, conforme art. 3º. da Lei 
nº. 8.950/2008, alterada pela Lei 
10.083/2013 e Lei 10.225/2014. [...]” 
 
Leia-se: 
 
“[...] CONCEDER à servidora LUCIANE 
ARAGÃO BARRETO DE SOUZA, 
Técnico legislativo Júnior - ETLJ, 
matrícula nº 200469, o 2º. (segundo) 
INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% 
(cinco por cento) sobre o vencimento 
do respectivo cargo efetivo, a partir de 
30/01/2019, conforme art. 3º. da Lei 
nº. 8.950/2008, alterada pela Lei 
10.083/2013 e Lei 10.225/2014. [...]” 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 

fevereiro de 2019 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 745 

 

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

TORNAR INSUBSISTENTES os Atos nºs 281 e 
393, publicado em 06/02/2019 e 08/02/2019, em 
nome de REGINA COELI FIRME DO ESPIRITO. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 
fevereiro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 746 

 

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

TORNAR INSUBSISTENTES os Atos nºs 336 e 
496, publicado em 07/02/2019 e 14/02/2019, em 
nome de LETICIA COELHO NOGUEIRA 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 
fevereiro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 747 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando 
de suas atribuições legais, resolve, 
 
 TORNAR INSUBSISTENTE o Ato nº 169, 
publicado em 05/02/2019, em nome de ZULEICA NALI. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 de 
fevereiro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 ATO N º 748 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando 
de suas atribuições legais, resolve, 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, alínea 
“a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, LENILDA MARIA DA SILVA DESTEFANI, do cargo 
em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete do Deputado Enivaldo dos Anjos, por 
solicitação do próprio Deputado. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 de 
fevereiro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

(*) ATO N º 509 
 

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

 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, SOLANGE VIEIRA FARIAS, do cargo 
em comissão de Técnico Sênior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TSGRP, do 
gabinete do Deputado Rafael Favatto, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
190784/2019, a partir de 15/02/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 de 
fevereiro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

LUCIANO MACHADO 
1º Secretário 

DR. EMILIO MAMERI 
2º Secretário 

 
(*) Reproduzido por haver sido redigido com incorreção. 
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(*) ATO N º 510 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ANDRE LUIZ NASCIMENTO, do 
cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, do 
gabinete do Deputado Rafael Favatto, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
190782/2019, a partir de 15/02/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 de 
fevereiro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

LUCIANO MACHADO 
1º Secretário 

DR. EMILIO MAMERI 
2º Secretário 

 
(*) Reproduzido por haver sido redigido com incorreção. 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 

2. CONTRATADO: CARLOS HENRIQUE SAAR 
RIBEIRO 
 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL 
– Ensino Superior 
 

4. VIGÊNCIA: 25.02.2019 a 24.02.2020 

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 22 

de fevereiro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor Geral da Secretaria 

RESUMO DE CONTRATO DE COMPLEMENTAÇÃO 
EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

2. CONTRATADO: PÂMELA CRISTINA 
BARCELLOS REIS 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino médio 

4. VIGÊNCIA: 27.02.2019 a 26.02.2020 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 800,55(oitocentos 
reais e cinquenta e cinco 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 25 

de fevereiro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor Geral da Secretaria 

 
RESUMO DE CONTRATO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA  DO 
ESTADO DO   ESPÍRITO 
SANTO 

2. CONTRATADO: BRUNO CARDOSO 
COUTINHO 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL 
– Ensino médio 

4. VIGÊNCIA: 26.02.2019 a 31.02.2019 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 800,55(oitocentos 
reais e cinquenta e cinco 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 22 

de fevereiro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor Geral da Secretaria 

 
RESUMO DE CONTRATO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA  DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

2. CONTRATADO: THAYNNA MATOS DE LIZ 
DUOBA NERY 
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3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL 
– Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 25.02.2019 a 24.02.2020 

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 20 

de fevereiro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor Geral da Secretaria 

 
RESUMO DE CONTRATO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA  DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: ARIANE REIS LIMA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino Médio 

4. VIGÊNCIA: 1º.03.2019 a 1º.03.2020 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 800,55 (oitocentos 
reais e cinquenta e cinco 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 27 

de fevereiro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor Geral da Secretaria 

 
 

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

 
 

PORTARIA Nº 033 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
TRANSFERIR as férias regulamentares dos 

servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

20864603 
BRUNO 
AMARAL 
ROCHA 

2019 
02/03 a 

31/03/2019 
01/08 a 

30/08/2019 
30 (trinta) 

dias 

20919401 
BRUNO 
FRITZ 
FREITAS 

2019 
07/03 a 

21/03/2019 
04/04 a 

18/04/2019 
15 (quinze) 

dias 

20122401 

CLARA 
MARIA 
ZUCARATO 
DIAS DE 
AMORIM 

2019 
06/03 a 

20/03/2019 
17/08 a 

31/08/2020 
15 (quinze) 

dias 

20880101 
ELDER 
CORREA 
SENA 

2019 
10/03 a 

08/04/2019 
08/07 a 

06/08/2019 
30 (trinta) 

dias 

01660701 
ROSEMERE 
RAMOS 

2019 
18/03 a 

16/04/2019 
01/12 a 

30/12/2019 
30 (trinta) 

dias 

20806304 
SCHEILA 
MARY 
ROSINDO 

2019 
06/01 a 

04/02/2020 

15/07 a 
29/07/2019 

e 06/01 a 
20/01/2020 

30 (trinta) 
dias 

20072701 
VALERIA 
CYPRESTE 

2019 
07/03 a 

21/03/2019 
18/11 a 

02/12/2019 
15 (quinze) 

dias 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 26 

de fevereiro de 2019.   
 

PORTARIA Nº 034 
 

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

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

Estagiários Matrícula Dias Período 

RAMON MARTINS 
DE SOUZA 
 

002045 10 
1º/03  a 

10/03/2019 

BEATRIZ MORAES 
DEPIZZOL 
 

001888 18 
08/03 a 

25/03/2019 

LETICIA MARIA 
VANEL PEREIRA 
 

002130 30 
11/03  a 

09/04/2019 

KAIO HEREDIA 
BROCCO 
 

002061 30 
18/03  a 

16/04/2019 

LUCAS 
MIERTSCHINK 
LOVATTI 

002062 30 
19/03  a 

17/04/2019 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 26 

de fevereiro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor–Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 
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ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

 
RESUMO DO CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR 

Nº 014/2019  
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO  
 

 
A Subdireção Geral da Secretaria – Setor de 
Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo em atendimento ao que 
dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 
celebração do Termo de Convênio de Cessão, 
conforme descrito abaixo: 
 
CEDENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA 
 
CESSIONÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
OBJETO: Cessão do Servidor do MUNICÍPIO DE 
VITÓRIA, SANDRO HORÁCIO DA SILVA, matrícula 
574233, ocupante do quadro pessoal da CEDENTE. 
 
PROCESSO: 190469 
 
VIGÊNCIA: O presente Convênio tem por termo 
inicial a data de publicação do Decreto Individual até 
31/12/2020. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em  27 
de fevereiro de 2019. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DA RESCISÃO AO CONVÊNIO Nº 008/2018 
 
 
A Subdireção Geral da Secretaria – Setor de 
Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo em atendimento ao que 
dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 
Rescisão do Convênio, conforme descrito abaixo: 
CEDENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA 
 
CESSIONÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
OBJETO: Rescisão ao Convênio nº 008/2018, acerca 
da Cessão do Servidor EDMILSON FURTADO 
CORASSA, matrícula 527701, ocupante do quadro 
pessoal da CEDENTE. 
 
PROCESSO: 190930 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 27 
de fevereiro de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DA RESCISÃO AO CONVÊNIO Nº 076/2013 
 
 
A Subdireção Geral da Secretaria – Setor de 
Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo em atendimento ao que 
dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 
Rescisão do Convênio, conforme descrito abaixo: 
 
CEDENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA 
 
CESSIONÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
OBJETO: Rescisão ao Convênio nº 076/2013, acerca 
da Cessão do Servidor EDMILSON FURTADO 
CORASSA, matrícula 224885, ocupante do quadro 
pessoal da CEDENTE. 
 
PROCESSO: 190930 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 27 
de fevereiro de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

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

 

 
 
 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 28.02.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 
 

02h15 SOM DA TERRA Com mais de dez anos de estrada, a banda Eletrofonia mostra suas 
referências no roc’’’.+k dos anos 1980, 1990 e 2000. 
 

02h45 MP COM VOCÊ O programa MP com Você recebe o promotor de justiça Cezar Augusto 
Ramaldes da Cunha Santos. Ele responde pelo GETEP - o Grupo Especial 
de Trabalho em Execução Penal do MPES. 
 

03h15 DEDO DE PROSA Dennis Radünz é autor de vários livros, o mais recente Ossama, de 
poemas. Tomando distância de rótulos, Dennis usa a poesia para tratar 
de temas sociais. O escritor atua na área de criação literária / 
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trabalhando técnicas de escrita 
 

03h45 A GRANDE REPORTAGEM A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. Esta 
reportagem apresenta as principais formas de poluição e as consequências 
sociais, ambientais e econômicas da contaminação dos recursos hídricos.  
 

04h15 UNIDIVERSIDADE Guerra Do Paraguai 
 

04h45 STJ: STJ CIDADÃO O programa dessa semana aborta o seguinte tema: Direitos humanos 
 

05h15 MPT – TRABALHO LEGAL Conheça as leis que amparam as mães trabalhadoras. Entenda os direitos e 
deveres dos trabalhadores que entram em greve. E ainda, os casos de 
estabilidade provisória. 
 

05h45 MPF: INTERESSE PÚBLICO Os aumentos  dos planos de saúde é um dos destaques do programa de hoje 
entre outras notícias  
 

06h15 STJ NOTÍCIAS Confira no programa de hoje uma reportagem especial sobre serviço medico 
entre outras reportagens 
 

06h45 UTILIDADE PÚBLICA Coleta Seletiva 
 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai falar sobre os veículos aéreos não tripulados 
(Vants) ou drones e a necessidade do tratamento das imagens geradas 
de forma correta. Esses robôs voadores trouxe à tona o emprego de 
programas computacionais para aquisição, tratamento e análise das 
imagens captadas por máquinas fotográficas embarcadas nesses robôs 
voadores. 
 

08h00 STJ NOTÍCIAS Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 
 

08h30 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 
 

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 
 
 

09h00  REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Cultura 
 

09h55 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Agricultura 
 

11h40 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Finanças 
 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, proximidade 
corporal, ligação afetiva. Tudo isso está relacionado ao aleitamento materno, 
uma fase que gera benefícios, tanto para a mulher quanto para o bebê. O leite 
materno fortalece o sistema imunológico da criança, evitando infecções e 
diarreias, entre outras doenças. Nesta grande reportagem, nós ouvimos 
especialistas, como nutricionista, enfermeiras especializadas em 
amamentação, e consultora de aleitamento. As profissionais deram dicas de 
como amamentar corretamente, e também responderam a dúvidas e 
questionamentos de mamães e gestantes. Também ouvimos mães, que 
contaram suas experiências com amamentação em público, dificuldades na 
pega e amamentação tardia. 
 

12h30 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça Valéria Barros Duarte explica o papel do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo no processo de adoção 
de crianças e adolescentes, o passo a passo para a adoção legal no País, 
quais procedimentos cabe a ação direta do MP, e quais as ações para 
prevenir adoções irregulares e sem amparo legal. 
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13h00 DEDO DE PROSA O livro “Colônia” fala da história do Hospital Pedro Fontes, em 
Cariacica. Na década de 40, o lugar foi criado para receber pacientes 
com hanseníase. A história de segregação e sobrevivência é contada por 
Gui Castor por meio de fotografias e de uma experiência singular no 
local. 
 

13h30 CIÊNCIAS E LETRAS Mulherismo Africana 
 

14h00 STJ NOTÍCIAS Confira a reportagem especial sobre  compras pela internet. Quais as 
regras para as compras virtuais, como se precaver para não ser 
fraudado e o que fazer  caso você se sinta prejudicado 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ES 

Trabalhos Do Tribunal De Contas Do Es 

18h00 A GRANDE REPORTAGEM Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, proximidade 
corporal, ligação afetiva. Tudo isso está relacionado ao aleitamento 
materno, uma fase que gera benefícios, tanto para a mulher quanto 
para o bebê. O leite materno fortalece o sistema imunológico da 
criança, evitando infecções e diarreias, entre outras doenças. Nesta 
grande reportagem, nós ouvimos especialistas, como nutricionista, 
enfermeiras especializadas em amamentação, e consultora de 
aleitamento. As profissionais deram dicas de como amamentar 
corretamente, e também responderam a dúvidas e questionamentos de 
mamães e gestantes. Também ouvimos mães, que contaram suas 
experiências com amamentação em público, dificuldades na pega e 
amamentação tardia. 

18h30 DEDO DE PROSA O livro “Colônia” fala da história do Hospital Pedro Fontes, em Cariacica. Na 
década de 40, o lugar foi criado para receber pacientes com hanseníase. A 
história de segregação e sobrevivência é contada por Gui Castor por meio de 
fotografias e de uma experiência singular no local. 

19h00 SESSÃO SOLENE POSSE Posse Dos Deputados Eleitos 

21h00 STJ CIDADÃO O programa dessa semana aborta o seguinte tema: Refugiados 

21h30 UNIDIVERSIDADE Repensando As Masculinidades 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

22h15 SOM DA TERRA O programa dessa semana recebe o cantor Evandro Bellumat 

22h45 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça Valéria Barros Duarte explica o papel do Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo no processo de adoção de crianças e 
adolescentes, o passo a passo para a adoção legal no País, quais 
procedimentos cabe a ação direta do MP, e quais as ações para prevenir 
adoções irregulares e sem amparo legal. 

23h15 DEDO DE PROSA O livro “Colônia” fala da história do Hospital Pedro Fontes, em Cariacica. Na 
década de 40, o lugar foi criado para receber pacientes com hanseníase. A 
história de segregação e sobrevivência é contada por Gui Castor por meio de 
fotografias e de uma experiência singular no local. 

23h45 A GRANDE REPORTAGEM Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, proximidade 
corporal, ligação afetiva. Tudo isso está relacionado ao aleitamento materno, 
uma fase que gera benefícios, tanto para a mulher quanto para o bebê. O leite 
materno fortalece o sistema imunológico da criança, evitando infecções e 
diarreias, entre outras doenças. Nesta grande reportagem, nós ouvimos 
especialistas, como nutricionista, enfermeiras especializadas em 
amamentação, e consultora de aleitamento. As profissionais deram dicas de 
como amamentar corretamente, e também responderam a dúvidas e 
questionamentos de mamães e gestantes. Também ouvimos mães, que 
contaram suas experiências com amamentação em público, dificuldades na 
pega e amamentação tardia. 

 

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 

 
 

QUARTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 DE 
FEVEREIRO DE 2019. 

 
(Comparecem os Senhores Deputados 
Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, 
Capitão Assumção, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Dary Pagung, Delegado 
Danilo Bahiense, Delegado Lorenzo Pazolini, 
Doutor Hércules, Dr. Emílio Mameri, Dr. 
Rafael Favatto, Enivaldo dos Anjos, Erick 
Musso, Euclério Sampaio, Fabrício Gandini, 
Freitas, Hudson Leal, Iriny Lopes, Janete de 
Sá, José Esmeraldo, Luciano Machado, 
Marcelo Santos, Marcos Garcia, Pr. Marcos 
Mansur, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, 
Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino 
Marques e Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – 

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 
sessão. 
 

(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 
Deputado Luciano Machado e a 2.ª 
Secretaria o Senhor Deputado Dr. 
Emílio Mameri) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – 

Visivelmente, nós temos quorum para abertura da 
sessão e eu declaro aberta a sessão. 

Até que o nosso painel possa estar em 
ordem, peço ao Deputado Emílio Mameri que 
proceda à leitura de um versículo da Bíblia. 

 
(O Senhor Deputado Dr. Emílio 
Mameri lê Hebreus, 11:06) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – 
Eu dispenso a leitura da ata.  

Ata aprovada como lida. Está publicada, 
aqueles que quiserem ter acesso a ela. 

Deputado Luciano Machado, há Expediente 
a ser lido? 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Não há Expediente a ser lido. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – 
Não havendo Expediente a ser lido, roteiro para 
eleição do cargo de conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo.  

Senhoras deputadas e senhores deputados, 
neste momento procederemos à eleição para 
preenchimento da vaga de conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo, nos termos 
do art. 248 do Regimento Interno e na forma do 
relatório da Comissão de Análise de Indicações e 
Documentos, que concluiu pela regularidade do 
processo de indicação deflagrado pelo Ofício GPTC 
n.º 02336/2019-4, do excelentíssimo senhor 
presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo, bem como pela regular e adequada 
situação para ocupar o cargo de conselheiro dos 
seguintes indicados: Alexsander Binda Alves, Holdar 
de Barros Figueira Netto, Luiz Carlos Ciciliotti da 
Cunha e Odilson Souza Barbosa Junior. 

Na forma do art. 248, inciso V, do Regimento 
Interno, a votação será nominal. À medida que o 1.º 
secretário anunciar o nome do deputado ou da 
deputada votante, este deverá se dirigir ao 
microfone de aparte e anunciar o candidato de sua 
preferência. O 2.º secretário procederá às anotações 
dos votos. Será eleito o candidato que obtiver a 
maioria dos votos. 

Reitero às deputadas e aos deputados 
votantes que os seguintes candidatos são: 
Alexsander Binda Alves, Holdar de Barros Figueira 
Netto, Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha e Odilson Souza 
Barbosa Junior. 

Solicito ao 1.º secretário que proceda à 
chamada dos deputados e das deputadas e ao 2.º 
secretário que faça anotação dos respectivos votos. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor presidente, a liderança do Governo sugere 
aos deputados a indicação do senhor Luiz Carlos 
Ciciliotti. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – 

Deputado Luciano pode proceder à chamada e o 
Deputado Emílio, à coleta dos votos. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO  – (LUCIANO 

MACHADO – PV) –  Deputado Adilson Espindula. 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Senhor 

presidente, eu voto no Luiz Carlos Ciciliotti. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) –  Deputado Alexandre Xambinho. 
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O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – 
Senhor presidente, voto no candidato Luiz Carlos 
Ciciliotti. 

 
O SR. 2.º SECRETÁRIO – (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) –  Xambinho vota em Ciciliotti. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Deputado Freitas. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor presidente, 

eu voto Luiz Carlos Ciciliotti e quero fazer uma 
observação: que, após essa eleição da vaga do 
Tribunal de Contas, nós teremos feito uma 
renovação completa num processo de quinze anos, 
uma renovação completa no Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo e quero louvar pela 
qualidade dos técnicos do Tribunal de Contas do 
Estado Espírito Santo. 

 
O SR. 2.º SECRETÁRIO – (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) – Deputado Freitas vota em 
Ciciliotti. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO –  (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Deputado Capitão Assumção. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Senhor presidente, meu voto vai para Luiz Carlos 
Ciciliotti. 

 
O SR. 2.º SECRETÁRIO – (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) – Capitação Assumção vota Luiz 
Carlos Ciciliotti. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO –  (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Deputado Carlos Von.  
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 

presidente, eu voto pela meritocracia, voto em 
Alexsander Binda Alves.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO –  (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Deputado Coronel Alexandre 
Quintino.  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO – 

(PSL) – Senhor presidente, voto no Luiz Carlos 
Ciciliotti.  
 

O SR. 2.º SECRETÁRIO – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Deputado Alexandre Quintino 
vota Ciciliotti. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO –  (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Deputado Dary Pagung.  

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Ciciliotii.  
 
O SR. 2.º SECRETÁRIO – (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) – Deputado Dary, Ciciliotti. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO –  (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Deputado Delegado Danilo 
Bahiense.  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – (PSL) 

– Senhor presidente, eu voto em Luiz Carlos Ciciliotti 
da Cunha.  

 
O SR. 2.º SECRETÁRIO – (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) – Deputado Danilo Bahiense, 
Ciciliotti. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO –  (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini.   

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(PRP) – Senhor presidente, meu voto é para Odilson 
Barbosa Silva Junior, respeitando as demais 
candidaturas postas e o processo que foi conduzido 
pela presidência. Mas o meu voto: para Odilson Silva 
Junior.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO –  (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Deputado Doutor Hércules 
Silveira.  

 
O SR. 2.º SECRETÁRIO – (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) – Deputado Pazolini vota em 
Odilson Junior.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Senhor 

presidente, antes de declarar o meu voto, eu quero 
pedir a V. Ex.ª um pouquinho de paciência porque 
aqui nós não somos iguais, somos parecidos. Não 
tem ninguém melhor do que o outro aqui.  

Em 2013, este deputado deu com entrada 
aqui, alterando o art. 248 da Resolução 2700 de 
2009, que dispõe sobre a candidatura de conselheiro 
do Tribunal de Contas. Fizemos a realização de uma 
sessão especial também sobre o Projeto 07/2013, 
que regulamenta a participação de qualquer cidadão 
no processo legislativo de escolha de conselheiro do 
Tribunal de Contas, no dia 1.º de abril de 2013 – isso 
capitaneado pelo Délio Prates, meu saudoso colega 
da OAB, também presente, e encaminhando pelo 
Edgar Camata, hoje participando da Transparência 
do Governo. Um dos políticos, uma das pessoas mais 
sérias e corretas que eu conheço: Edgar Camata. 

Vimos no Bom Dia hoje alguém falando que 
os deputados não estão recebendo algum 
conselheiro, enfim, algumas pessoas que estão 
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indicando outros nomes que não são esses nomes 
que estão postos aí e dizendo que os deputados se 
recusaram a receber. Eu quero dizer que recebi a 
Associação dos Auditores de Controle Externo do 
Estado do Espírito Santo: Rafael Lamas, que não é 
nada nem parente do Bruno Lamas, que é um 
belíssimo colega deputado que tivemos aqui, é uma 
pessoa de extrema educação, deputado de 
relevância e importância para a nossa casa. 
Recebemos também, além do Rafael Lamas, a 
doutora Lívia Dal Piaz, na última quarta-feira, dia 13, 
e falei sobre essa resolução e disse que apresentaria 
outra e apresentei. Não deu tempo de ser julgada. 
Na ocasião, eu não prometi que ia votar em 
ninguém. Eu prometi que ia votar de acordo com 
aquilo que eu achasse que o momento requerer.  

Mas, na verdade, eu devo dizer também que 
recebi da Transparência Capixaba... Esse senhor que 
falou hoje não conhece isto aqui: 
 

Transparência Capixaba 
 
“Deputado Hércules, 
 
Testemunhamos neste ano diversas 
ações de Vossa Senhoria em estreita 
sintonia com nossa luta. 
O amadurecimento e 
democratização da escolha dos 
Conselheiros de Contas e a redução 
dos gastos nos órgãos públicos são 
bandeiras políticas que exigem 
independência e determinação. Por 
esse motivo consideramos justa esta 
homenagem.”  
 
09 de dezembro de 2013 
Dia Internacional de Combate à 
Corrupção.  
TRANSPARÊNCIA CAPIXABA 
Contra a corrupção. A favor do 
Espírito Santo.  

 
Está aqui, quem me deu foi a Transparência 

Capixaba com a OAB e com o nosso querido Edmar 
Camata. 

Então, por essas e outras razões, achando 
que a nossa Casa tem o direito também de escolher 
quem achar que tem melhores condições, no 
momento, de ser conselheiro, eu voto em Luiz Carlos 
Ciciliotti. 

  
O SR. 2.º SECRETÁRIO -  (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) - Deputado Hércules da Silveira, 
Ciciliotti. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 
MACHADO – PV) - Deputado Dr. Emílio Mameri. 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Voto 
em Cicilotti. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) - Deputado Dr. Rafael Favatto. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – 

Senhor presidente, eu voto no Carlos – Luiz Carlos 
Ciciliotti. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 
MACHADO – PV) - Deputado Enivaldo dos Anjos, 
líder do Governo. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Ciciliotti. 
 
O SR. 2.º SECRETÁRIO -  (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) - Deputado Enivaldo, Ciciliotti. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 

MACHADO – PV) - Deputado Presidente Erick 
Musso. 

 
O SR. ERICK MUSSO – (PRB) – Eu voto em 

Luiz Carlos Ciciliotti. 
 
O SR. 2.º SECRETÁRIO -  (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) - Deputado Erick Musso vota 
Ciciliotti. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) - Deputado Euclério Sampaio. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Eu voto 

em Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha. 
 
O SR. 2.º SECRETÁRIO -  (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) - Deputado Euclério Sampaio vota 
em Ciciliotti. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) - Deputado Fabrício Gandini. 
 
O SR. FABRÍCIO GANDINI – (PPS) – Voto em 

Luiz Carlos Ciciliotti. 
 

O SR. 2.º SECRETÁRIO -  (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) - Deputado Gandini vota Luiz 
Carlos Ciciliotti. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) - Deputado Hudson Leal. 
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O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – Voto em 
Ciciliotti. 

 
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) - Deputado Hudson Leal vota 
Ciciliotti. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) - Deputada Iriny Lopes. 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Ciciliotti. 
 
O SR. 2.º SECRETÁRIO -  (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) - Deputada Iriny Lopes vota 
Ciciliotti. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) - Deputada Janete de Sá. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Voto Luiz 

Carlos Ciciliotti. 
 
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) - Deputada Janete vota Luiz Carlos 
Ciciliotti. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) -  Deputado José Esmeraldo. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – Eu voto 

no grande Secretário-Chefe da Casa Civil e 
adjacências, Luiz Carlos Ciciliotti, que tenho certeza 
que é o cara que resolve! 

 
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) - Deputado José Esmeraldo vota 
Ciciliotti. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) - Deputado Luciano Machado. Meu 
voto, senhor presidente, é Luiz Carlos Ciciliotti da 
Cunha. 

 
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) - Deputado Luciano Machado vota 
Luiz Carlos Ciciliotti. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) - Deputado Marcelo Santos. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) - Em nome 

da coerência que tive quando do convite para ser 
secretário de Estado de Esportes e declinei, por 
conta da prisão em flagrante por suspeita de estupro 
do ex-deputado Luiz Durão, meu primeiro suplente, 
a coerência mantive para que hoje, por exemplo, a 

partir da votação, ele não estivesse figurando na 
Assembleia Legislativa. 

Voto em Luiz Carlos Ciciliotti. 
 
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) - Deputado Marcelo Santos vota 
Ciciliotti. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Deputado Marcos Garcia. 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente, também voto em Luiz Carlos Ciciliotti. 
 
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) - Deputado Marcos Garcia vota 
Luiz Carlos Ciciliotti. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) - Deputado Pastor Marcos Mansur. 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – Em 

harmonia com esta Casa e também em harmonia 
com o Governo do Estado, voto em Ciciliotti. 

 
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) - Deputado Pr. Marcos Mansur 
vota em Ciciliotti. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Deputada Raquel Lessa. 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Eu voto 

Luiz Carlos Ciciliotti. 
 
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) - A Deputada Raquel Lessa vota 
Luiz Carlos Ciciliotti. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) - Deputado Renzo Vasconcelos. 
 
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – Eu 

voto Luiz Carlos Ciciliotti. 
 
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) - Deputado Renzo vota Luiz Carlos 
Ciciliotti. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) - Deputado Sergio Majeski. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Presidente, 

como alguns deputados se manifestaram além do 
voto, gostaria de ter a mesma prerrogativa. 
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Apresentei, no ano passado, uma proposta 
que muda a forma de escolha, que à época foi 
rejeitada, e voltamos a reapresentar este ano. 

Fazemos parte de um movimento pela 
aprovação da PEC n.º 329, que tramita no Congresso 
Nacional, que muda completamente a forma de 
acesso ao cargo de conselheiro tanto em âmbito 
federal quanto nos municípios. E já disse que não há, 
de forma alguma, ser contra a A ou B, eu sou contra 
a forma que são escolhidos os conselheiros, sempre 
fui, e a pouca transparência. 

Em 2007, o próprio atual governador 
apresentou, enquanto senador, uma PEC para 
mudar isso e, em sua justificativa, ele diz 
exatamente o que eu penso, mas essa justificativa 
esta na PEC apresentada na época, que acabou 
sendo arquivada pelo fim do mandato do então 
senador. E diz: 
 

Contudo, a fiscalização 
exercida pelos Tribunais não tem se 
caracterizado pela necessária 
isenção e independência, 
especialmente considerando-se a 
influência que o Poder Executivo 
exerce sobre tais Instituições. Essa 
constatação vale, principalmente, 
para os Tribunais de Contas dos 
Estados e Distrito Federal, como 
também os de alguns municípios. 

(...) 
Para coibir esta influência 

danosa sobre o Tribunal de Contas 
da União e, principalmente, nos (...) 
Estados e Municípios, elaboramos 
esta Proposta (...) exigindo que os 
seus Ministros sejam escolhidos 
mediante concurso público de provas 
e títulos. 

 
Então, não sei se o atual governador mudou 

de ideia, mas essa luta vem de muitos anos, e nós 
vamos continuar lutando. 

O meu voto vai para o Alexsander Binda. 
 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) - Sergio Majeski vota em 
Alexsander Binda. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 
MACHADO – PV) - Deputado Theodorico de Assis 
Ferraço?  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Voto em Luiz Carlos Ciciliotti. 
 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) - O Deputado Theodorico Ferraço 
vota Luiz Carlos Ciciliotti. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 
MACHADO – PV) - Deputado Torino Marques? 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Gosto de 

ver esses momentos de alegria. 
Senhor presidente - boa tarde a todos! -, 

meu voto é em Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, assim 
como a bancada do PSL o fez. 
 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) - O Deputado Adonias vota Luiz 
Carlos Ciciliotti. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 
MACHADO – PV) - Deputado Vandinho Leite? 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Eu voto 

em Luiz Carlos Ciciliotti. 
 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) - Deputado Vandinho vota Luiz 
Carlos Ciciliotti. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – 

Eu peço ao Deputado Emílio Mameri que me passe o 
resultado da votação. 
 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) - Vinte e sete votos para Luiz 
Carlos Ciciliotti, dois votos para Alexsander Binda e 
um voto para Odilson Junior. 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) 
– Em face do resultado, fica eleito o senhor Luiz 
Carlos Ciciliotti da Cunha para ocupar a vaga de 
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo. 

Em Mesa, para promulgação, o decreto 
legislativo confirmando o resultado da eleição e para 
providenciar a sua respectiva publicação. 

Sendo assim, passo agora à fase das 
Comunicações. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Pela 

ordem, senhor presidente! Só deixar registrado, 
pedir à Mesa, tendo em vista a ausência do painel, a 
presença do Deputado Theodorico Ferraço. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – 

Já está devidamente registrado. Todos os trinta 
deputados estão presentes. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – Tomo a 

liberdade, Deputado Erick, V. Ex.ª está fazendo 
aniversário hoje... Não sei se V. Ex.ª continua sendo 
o mais jovem daqui. Trinta anos ou trinta e um? 
Trinta e dois.  

Gostaria também que o Ciciliotti... Porque 
eles têm um medo de falar Ciciliotti. Gostaria que o 
Ciciliotti viesse aqui também, no plenário, já que 
houve a votação, para cumprimentar os deputados. 
No dia do seu aniversário, quem ganhou o presente 
foi o nosso querido amigo, irmão, Ciciliotti, o homem 
que resolve tudo!  
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O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Senhor 

presidente, pela ordem! Só para esclarecer ao 
Deputado José Esmeraldo que, se ontem o senhor 
era o mais jovem, o senhor continua sendo o mais 
jovem. Não entrou nenhum deputado de ontem 
para hoje. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Pela 

ordem, senhor presidente! Quero aproveitar este 
momento e agradecer a presença do Vereador por 
Santa Maria de Jetibá, Adair Lucht, e seu assessor 
Márcio, que se encontram presentes, estão 
assistindo a esta sessão da galeria. Dizer ao vereador 
que eu tenho um grande apreço por ele. Parabenizo 
o vereador Adair Lucht pelo grande trabalho que 
vem exercendo no município de Santa Maria de 
Jetibá. Muito obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – 
Registrado, nosso vereador. Registro feito pelo 
Deputado Adilson Espindula.  

Deputado Hércules para justificar voto, na 
fase das Comunicações.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Tem 
justificativa de voto? 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – 
Se quiser, sim.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Então, 
quero justificar também. 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Senhor 
presidente e prezados colegas deputados e 
deputadas, venho à tribuna, é uma sessão 
totalmente especial, uma sessão diferente, e a gente 
ficou muito feliz em ver que a Assembleia tomou um 
rumo de consenso. E quero, neste momento, 
registrar o desprendimento do Deputado Marcelo 
Santos.  

O Deputado Marcelo tomou uma atitude de 
retirar sua candidatura entendendo o apelo, 
também, do Governo, o apelo do Presidente Erick, 
que soube conduzir esse processo com bastante 
maestria e que, na verdade, evitou que houvesse 
qualquer tipo de confronto. E não é fácil, não. A 
renúncia de Marcelo Santos não é brincadeira. Ele 
vai deixar, naturalmente, um cargo vitalício, sem 
nenhuma exposição política, praticamente 
nenhuma. Na verdade, essa renúncia não é muito 
fácil.  

Então, Marcelo, quero dizer deste momento, 
deste passo que você está dando para unir a Casa, 
unir a Casa com o Governo. E dizer também que 
aqui, nesta Casa, não tem nenhum deputado melhor 
do que o outro, não. Não somos iguais, mas somos 
parecidos. Estamos dentro desta Casa porque o povo 

nos colocou. Ninguém é mais bonito, ninguém é 
mais feio; somos muito parecidos. Então, é preciso 
que a gente não seja mais real do que o rei, e o 
gesto maior, neste momento, foi do Deputado 
Marcelo, de retirar sua candidatura para não partir 
para um confronto com o Governo, e, neste 
momento, essa convergência. Com certeza, o dia 
dele, a oportunidade dele poderá chegar.  

Muito obrigado, presidente. É assim que 
justifico meu voto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO MAMERI – 

PSDB) – Deputado Majeski, fazendo justificativa do 
seu voto.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 

cumprimentos à Mesa, aos colegas presentes no 
plenário, aos funcionários da Casa, àqueles que nos 
visitam nas galerias no dia de hoje, aos que nos 
assistem pela TV Assembleia.  

Doutor Hércules, um grande deputado, por 
quem tenho um grande respeito. Concordo 
plenamente quando ele diz que aqui ninguém é 
melhor do que ninguém. Concordo plenamente. Mas 
discordo quando ele diz que somos parecidos. Acho 
que somos muito diferentes, cada um aqui com suas 
competências, com sua linha de trabalho, mas acho 
que somos muito diferentes. Ninguém é melhor do 
que ninguém, mas acho que somos bastante 
diferentes.  

Como eu já tinha dito ali, minha luta junto à 
Focates para a questão da mudança da escolha de 
conselheiro vem desde 2017. Continuamos apoiando 
a PEC n.º 329, que tramita no Congresso Nacional, 
apresentamos um projeto aqui para essa mudança. 
Como eu mesmo me referi ali, o próprio governador, 
quando senador, apresentou uma PEC nesse sentido 
também, e na sua justificativa diz justamente aquilo 
que penso. O Executivo tem uma influência muito 
grande sobre os Tribunais de Contas, não só sobre o 
Tribunal de Contas do Espírito Santo. Isso acontece 
em todos os tribunais. O Tribunal de Contas hoje, 
uma grande parte da população sequer entende 
qual é a função de um Tribunal de Contas. E tem 
uma função fundamental, porque o Tribunal de 
Contas seria o primeiro órgão a pegar ali o mau uso 
do dinheiro público. E a gente vê um trabalho, não é 
por causa dos funcionários de carreira, porque o 
Tribunal de Contas do Espírito Santo tem excelentes 
técnicos de carreira, tem excelentes auditores, mas 
o problema quase sempre está, sim, nos 
conselheiros. As duas últimas vagas são de 
conselheiros enroscados com a Justiça até o último 
fio de cabelo. Nós temos, no Tribunal de Contas, um 
conselheiro, que foi um dos últimos, também já, 
salvo engano, julgado em segunda instância. Quer 
dizer, não se observam nem sequer os requisitos 
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mínimos, porque, quando, por exemplo, o 
Conselheiro Sérgio Borges foi escolhido como 
conselheiro, já na época, ele já estava sendo 
investigado e processado. Ele nem se enquadrava 
nessas questões. 

Então, acho nefasta, sim, esta forma de 
indicação. Não é contra A, B ou C. De forma 
nenhuma. Mas é aquilo que acontece. No nosso caso 
aqui, dois conselheiros afastados. Inclusive, o que 
está se aposentando chegou a estar preso. 

Então, nós vamos continuar com esta 
questão. Não é contra Governo, não é contra quem 
foi escolhido, quem vai ser escolhido. É contra um 
processo que é ineficiente para a sociedade e nós 
vamos continuar nesta luta. 

Muito obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO MAMERI – 

PSDB) – Deputado Esmeraldo, com a palavra. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – Quero 

fazer aqui uma saudação especial ao agora eleito, 
quase por unanimidade, é importante falar isso... 
Foram quantos votos, excelência? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO MAMERI – 

PSDB) – Vinte e sete votos. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – Vinte e 

sete votos para o nosso amigo Ciciliotti. Eu chamo 
sempre de Luiz Ciciliotti. Submeteu-se aqui a este 
sodalício e conseguiu vinte e sete votos para que ele 
vá para o Tribunal de Contas. 

Eu não tenho dúvida da capacidade, da 
sensibilidade, do respeito, do conhecimento do 
Ciciliotti. É um homem que conhece a vida pública. É 
importante isso. Conhece a vida pública como 
poucos e esta Casa agiu certo, agiu correto em 
aprovar o nome do nosso amigo.  

Eu aqui estou de frente para quatro 
deputados: Enivaldo dos Anjos, o nosso Euclério 
Sampaio, que tem a idade de dezesseis anos... Dos 
novatos eu não vou falar, porque os novatos são 
tudo gente que ainda não tem aquele vírus. Tem um 
vírus que corre aqui, tá? Eu ainda não consegui 
pegar esse vírus, mas é um vírus perigoso. 

Então, eu queria, só para completar a minha 
fala, dizer que votei com satisfação. Ciciliotti já é um 
conhecido nosso antigo. É uma pessoa que prestou 
relevantes serviços para o Estado do Espírito Santo, 
é um homem que tem uma ligação direta com o 
Governador do Estado, Renato Casagrande. Sempre 
foi leal ao Governador Renato Casagrande. Hoje foi 
contemplado, justamente, como conselheiro do 
Tribunal de Contas.  

Com certeza, vai fazer parte de uma Casa 
onde temos vários conselheiros extremamente 
capacitados e ali eu não tenho dúvida nenhuma de 

que o nosso Ciciliotti vai, além do que sabe, 
aprender muito mais. É isso que eu tinha a dizer. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO MAMERI – 

PSDB) – Deputado Vandinho Leite, com a palavra. 
fase das Comunicações. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Deputado Emílio Mameri, que preside esta sessão, 
deputados e deputadas presentes, público na galeria 
e também na TV Assembleia, subo a esta tribuna, 
neste momento, para falar e repercutir uma 
discussão que já tivemos hoje, na Comissão de 
Defesa do Consumidor, em que eu tenho o privilégio 
de ser o vice-presidente. 

Nós temos acompanhado nos últimos 
meses, nos últimos dias, nas redes sociais, por onde 
passamos, a população clamando por justiça em algo 
que a EDP tem cometido de forma gravíssima neste 
estado. O aumento das contas de energia ou contas 
de luz, pode ser chamada de qualquer uma das duas 
formas, é algo extremamente significativo em 
relação a outros anos no mesmo período.  

O que mais tem me chamado a atenção são 
alguns pontos importantes, que eu gostaria que os 
deputados e deputadas que estão aqui presentes, 
pudessem avaliar junto comigo. 

Primeiro, quando comparamos o valor das 
contas de energia, repetindo, deste ano, com o 
mesmo período do ano passado, não se justifica tal 
aumento. Um segundo ponto que eu gostaria de 
deixar de reflexão para cada um dos pares que estão 
aqui presentes, é que o cidadão é refém da 
concessionária. É a concessionária que tem lá a sua 
forma de fazer a leitura ou as medições das contas 
de energia, o que torna o processo não claro para a 
população e o que torna um aumento dificílimo, 
principalmente para o cidadão de baixa renda, com 
essas cobranças que o Procon está em cima, que são 
de forma abusiva.  

Na verdade, essa questão de concessionárias 
pelo Brasil, como o caso da energia, aqui no Espírito 
Santo, é algo que deixa o cidadão refém em vários 
momentos. Querem ver um exemplo claro? Se um 
cidadão - sem mudar de assunto, mas só dando um 
exemplo - que sai de uma residência e deixa lá, 
Deputada Iriny, algumas contas sem serem pagas, 
que estão lá no CPF dele, se um novo cidadão entrar 
nesta residência, ele tem que pagar a dívida do 
outro, senão a concessionária não religa a luz. Isso 
fere o Código de Defesa do Consumidor.  

E aí, voltando a esta questão dos aumentos 
que estão chegando a mais de cento e cinquenta por 
cento, eu gostaria de fazer outra reflexão, que é uma 
reflexão social. Conversando com alguns servidores 
do Procon Assembleia, eles me informaram que a 
EDP Escelsa e a Cesan são os maiores problemas do 
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Procon, principalmente quando se trata de cidadãos 
de baixa renda, de pessoas que passam por mais 
dificuldades, sendo mais simples aqui nas minhas 
palavras. E aí, o formato como eles querem negociar 
com as pessoas de baixa renda, na verdade, essa 
questão de benefício de tarifa social, comprovação 
de baixa renda e outros aspectos que no papel são 
muito bonitos, na realidade, não funciona.  

E aí o que nós tivemos de deliberação hoje 
na Comissão de Defesa do Consumidor? Que nós 
vamos - primeiro, não foi convite - fizemos uma 
convocação do presidente da EDP Escelsa do Espírito 
Santo para que ele possa vir a esta Casa explicar 
cada um dos pontos questionados pela sociedade, 
pelas pessoas e também pelos deputados que 
estarão presentes. Será uma audiência pública na 
próxima terça-feira, daqui uma semana, às dez e 
meia da manhã. Então, o senhor João Brito Martins, 
presidente da EDP, Espírito Santo, ele vai ter que vir 
a esta Casa explicar para os deputados e para a 
sociedade isso que, em minha opinião, é uma 
aberração, principalmente à população mais carente 
do Espírito Santo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO MAMERI – 
PSDB) – Dando prosseguimento à fase das 
Comunicações, concedo a palavra ao Deputado 
Capitão Assumção. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
parlamentares, nossos capixabas que nos assistem 
das galerias, público da TV Assembleia, nossos 
colaboradores da TV Assembleia, inicialmente quero 
fazer o registro do nosso amigo Laudimar Luciano, 
da nossa guarda portuária. É muito prazeroso saber 
que você faz parte de uma organização muito 
importante para a segurança pública do nosso Brasil. 
A guarda portuária efetua com muita eficácia o 
trabalho que lhe compete.  

É importante ressaltar isso porque estamos 
vivendo um momento único de valorização da 
segurança pública e você, meu amigo, faz parte 
desse contingente importante para a nossa 
segurança pública lá na guarda portuária. 

Mas, quero deixar registrado aqui, está no 
painel, esse é o soldado Thiago Gomes Fernandes. 
Esse nosso amigo, da 14.ª Cia Independente, que fica 
em Feu Rosa, foi alvejado de forma implacável por 
dois bandidos e agora se encontra internado no 
Jayme. Deputado Alexandre Xambinho, ele está 
nessa situação. Parece estar normal, mas está em 
uma situação complicada, necessita de doadores de 
sangue, qualquer tipo.  

Essa é a precariedade da nossa segurança 
pública. Um renomado herói capixaba que veio se 
defender de dois bandidos. O pior é saber que, para 

se defender, ele teve que usar de seus apetrechos 
do trabalho policial militar, teve que se defender 
usando a arma da corporação e vai responder por 
isso. Um absurdo! 

Ele vai se defender, o bandido quase ceifou 
sua vida, está lá precisando de doador de sangue, e 
depois a Corregedoria da Polícia Militar vai ser 
implacável com ele, porque ele estava defendendo a 
sua vida e a dos que estavam em volta usando da 
competência discriminada no art. 144 da 
Constituição Federal. E vai ter que responder por 
isso. 

Tomara que, depois desse pronunciamento, 
a Corregedoria da Polícia Militar saiba respeitar o 
comportamento exemplar dele, que soube usar, de 
forma inteligente e até mesmo prudente, a sua 
arma, conseguiu neutralizar um dos bandidos, que 
depois foi alcançado pela tropa do 6.º Batalhão e da 
14.ª Cia Independente. 

Estamos nessa situação. Um jovem guerreiro 
da Polícia Militar do Espírito Santo no hospital 
Jayme, necessitando ser alcançado por essa doação 
de sangue. 

Senhor Deputado Delegado Danilo Bahiense, 
fique à vontade para o aparte. 

 
O Sr. Delegado Danilo Bahiense – (PSL) – 

Senhor presidente, Capitão Assumção, gostaria de 
parabenizá-lo por essas palavras. Inclusive, na Polícia 
Civil, temos passado constantemente por situações 
semelhantes. 

Gostaria de aproveitar o momento agora, 
Capitão Assumção, já tínhamos conversado 
anteriormente sobre as demandas que temos 
recebido do interior do estado com relação aos SMLs 
do interior. 

Lamentavelmente, em Colatina e Linhares, 
temos passado por fins de semana sem médicos 
legistas e sem auxiliares de perícias médico-legais. 
Hoje, para agravar a situação, o SML de Colatina 
conta com apenas com cinco médicos, quando 
deveria ter sete, apenas um motorista para trinta 
dias e apenas dois auxiliares de perícia médico-legal. 

Gostaríamos de deixar esse registro aqui. 
Temos cobrado do Governo do Estado e 
continuaremos cobrando, inclusive através da 
Comissão de Segurança. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – É 

importante essa menção do nosso presidente da 
Comissão de Segurança Pública, porque a gente está 
informando ao Governo do Estado a situação em 
que se encontra, estamos passando para o Governo, 
contribuindo, dando essa radiografia. 

E aqui volto a mencionar o nome do nosso 
Thiago Gomes Fernandes, um jovem soldado da 
Polícia Militar. 
Por gentileza, nobre Deputado Alexandre Xambinho.  
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O Sr. Alexandre Xambinho – (REDE) – 
Deputado Capitão Assumção, quero parabenizar V. 
Ex.ª pela sua fala. E dizer que Thiago é um amigo de 
infância. Quando recebi a notícia no domingo, logo 
que aconteceu esse triste episódio... 

Isso é um retrato de Jacaraípe. Jacaraípe e a 
cidade de Serra pedem socorro! Jacaraípe precisa de 
mais segurança. Infelizmente, esse episódio 
aconteceu com um defensor da nossa população. 
Thiago, um guerreiro que sempre esteve nas ruas 
defendendo a nossa população contra os bandidos, 
junto com o seu irmão, estavam saindo de casa, 
acredito eu que até para assistir o Fluminense e 
Vasco, porque ele é tricolor, e aconteceu esse 
episódio. Deus foi fiel com ele. Ele está vivo, está 
bem, graças a Deus, e não precisou passar por 
cirurgia.  

Precisamos de vocês que são atores 
públicos da segurança pública, que olhem pela 
cidade de Serra, que olhem por Jacaraípe.  

Muito obrigado! 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Eu que 

agradeço.  
Senhor presidente, muito obrigado por este 

período.  
Devolvo a palavra.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO MAMERI – 

PSDB) – Muito obrigado, Deputado Assumção.  
Continuando a fase das Comunicações, pela 

ordem, Deputado Marcelo Santos.  
Está presente?  
Vamos seguir com o Deputado Doutor 

Hércules Silveira.  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Senhor 

presidente, prezados colegas deputados e 
deputadas, nossos amigos que nos assistem na TV 
Ales ou TV Assembleia, Presidente Emílio, pode 
descontar do meu minuto mesmo. Gostaria de pedir 
um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor 
Vantuir Callegari, proprietário da Marmoraria União, 
no bairro Aribiri, em Vila Velha, que ocorreu ontem.  

Também quero pedir outro minuto de 
silêncio. Cadê o nosso querido Dr. Rafael Favatto? 
Dr. Emílio está aqui. Nosso querido José Ramos 
Neto, professor de Cirurgia. José Ramos foi um 
grande médico, um grande cirurgião, grande diretor 
da Unicred.  

Então, quero pedir um minuto de silêncio 
pelo falecimento dessas duas pessoas. Por gentileza, 
quem está sentado, peço que fique de pé.  
 

(A Casa presta a homenagem) 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Muito 
obrigado, presidente e meus colegas.  

Quero que faça o favor, Luciano, de mostrar 
aquela foto onde está o Dr. Emílio Mameri, o 
Deputado Renzo Vasconcelos, na Comissão de Saúde 
hoje, pela manhã. Tivemos a visita de Francesco de 
Agazio e Altair Delogu Nunes.  

 
(Fotos são exibidas no painel 
eletrônico) 
 

O Francesco sempre está por aqui. Hoje não 
está.  

Bem, eles foram mostrar um produto muito 
interessante, é uma tinta que faz - na presença da 
luz - uma reação com a função bactericida 
especialmente nos centros cirúrgicos, nos hospitais. 
E também pedi, Deputada Janete, que eles 
visitassem a Comissão de Agricultura para falar 
sobre essa tinta também que pode ser um 
desinfetante ou um bactericida nos contêineres, nas 
caixas de verdura. Eles ficaram de procurar V. Ex.ª 
para falar sobre isso. Isso foi pela manhã, com nosso 
querido Deputado Emílio Mameri e Deputado Renzo 
Vasconcelos.   

A próxima foto. São as mesmas pessoas: é o 
Altair que trouxe essa tecnologia da Itália junto 
também com Francesco Agazio. Mais uma foto, acho 
que é a última, é a última foto. Hoje foi pela manhã a 
nossa atuação na Comissão de Saúde e Saneamento. 
Quero parabenizar o Deputado Dr. Emílio Mameri 
que falou sobre gravidez na adolescência. Uma 
palestra muito interessante que a gente tem que 
trabalhar muito com a educação. Isso começa com a 
educação, isso começa em casa. Não deixe para a 
escola, porque, quando chegar à escola, às vezes não 
dá tempo mais. Então, as famílias, os pais é que têm 
naturalmente que ter esse cuidado.   

E o Deputado Renzo Vasconcelos também, 
nós aprovamos o requerimento dele, é uma 
audiência pública em Colatina para ele mostrar as 
necessidades da saúde em Colatina. Assim como o 
Deputado Dr. Emílio Mameri em Rio Novo do Sul. Foi 
aprovado esse requerimento e oportunamente será 
feita essa audiência pública nessas duas cidades, 
naturalmente em dia e horário a ser escolhido por 
eles. Muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO MAMERI - 

PSDB) – Deputado Fabrício Gandini com a palavra. 
 
O SR. FABRÍCIO GANDINI – (PPS) – Boa 

tarde, deputados, assessores, pessoas que nos 
acompanham no plenário, também nosso Presidente 
Emílio.  

Venho a esta tribuna lamentar o ocorrido 
hoje nas cidades capixabas. A gente tem a notícia 
aqui que foi dada às duas e quatro: Polícia investiga 
a compra de merenda vencida para alunos no 
Espírito Santo.  
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(...) o esquema de fraude 
envolvia a compra de mercadoria 
vencida ou entrega em quantidade 
inferior. O esquema prejudicou todas 
as escolas dos municípios de 
Marataízes, Fundão, Jaguaré, 
Vargem Alta, Muqui, Castelo, Rio 
Novo do Sul e Piúma.  

 
É uma ação da Polícia Federal, que está 

investigando diversas empresas. Nove empresas e 
dez pessoas são investigadas pela Polícia Federal por 
fraudes em licitação em oito cidades.  

Queria fazer esse registro aqui, Dr. Emílio, 
porque é lamentável o empresário neste país ter 
coragem de fornecer alimentação, inclusive arroz, 
com data de validade vencida para crianças. Isso 
demonstra a capacidade e a perversidade das 
pessoas na hora de querer obter lucro, ganhar 
dinheiro de forma inescrupulosa.  

Pensar que a gente trabalha tanto no dia a 
dia para dar condições para nossas crianças terem 
um futuro melhor, e empresários dessa estirpe... 
Não sei se existe, ainda não foi falado se existem 
funcionários públicos, mas obviamente deve haver 
em algum grau algum tipo de funcionário público 
envolvido. A Polícia Federal faz esse trabalho e 
precisa ser dado um sinal exemplar. 

Não foi preso ninguém hoje. Foram todos 
levados, mas pela informação que foi divulgada pela 
Polícia Federal já foi feita a investigação, os 
alimentos de fato estavam vencidos, quantidades a 
menor foram encontradas, e isso poderia ter sido 
evitado, Deputado Coronel Quintino.  

Eu, quando fui vereador por dez anos na 
cidade de Vitória, em um período participei do 
Conselho de Segurança Alimentar e, também, 
participei do Conselho de Alimentação Escolar. Esse 
conselho é uma deliberação federal de se criar em 
todas as escolas em todos os municípios.  

Cada escola tem o seu conselho de pais, de 
alunos, de professores e cada município tem o seu 
Conselho de Alimentação Escolar, que tem por 
função fiscalizar a merenda escolar. Eu lembro, 
Deputado Coronel Quintino, Deputado Hércules, 
Deputada Raquel, que nós visitávamos as escolas, 
víamos o estoque como é que estava, se a 
alimentação tinha o prazo de vencimento. Então, se 
funcionar... 

Às vezes, o prefeito fica preocupado com 
esses conselhos porque eles fiscalizam. A gente 
poderia ter evitado possivelmente – isso ocorre há 
alguns anos nesses locais – que esses alunos 
recebessem alimentação escolar, se a gente 
fortalecesse esses conselhos, se os prefeitos não 
vissem esses conselhos como adversários, se eles 
aceitassem a crítica construtiva que, muitas das 

vezes, é feita nos parlamentos, e que deixassem 
funcionar e não levassem a esses conselhos pessoas 
somente para concordar com o prefeito. 

Então, hoje, neste momento que a gente 
vive, de uma sociedade moderna, de uma sociedade 
que precisa participar, nós precisamos fortalecer 
esses entes de fiscalização. São entes de fiscalização 
que não custam nada para o poder público. São 
pessoas que querem dar a sua contribuição. 

Já finalizando, Deputado Emílio, queria 
parabenizar o trabalho desta Casa. O Deputado 
Marcelo Santos hoje fez uma denúncia importante 
em relação aos terminais. É disso que a gente 
precisa. O Deputado Majeski vem aqui falando das 
escolas fechadas, que nós precisamos abrir. Eu vejo 
a luta. Esta Casa funcionando é bom para o Governo 
do Estado. E não sempre concordando, mas levando 
e trazendo temas importantes para que a gente não 
veja notícias como essas. 

Essas notícias poderiam ser evitadas, se nós 
tivéssemos instâncias de deliberação, de fiscalização, 
funcionando em nosso país. Infelizmente, a gente, 
muitas das vezes, enxerga, como adversários 
pessoas que estão nos ajudando. 

 
O SR. PRESIDENTE − (DR. EMÍLIO MAMERI − 

PSDB) – Com a palavra, Deputado Lorenzo. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 

(PRP) – Senhor presidente em exercício, Deputado 
Emílio Mameri, Senhora Deputada Raquel Lessa, 
senhores deputados, nossos servidores, estagiários, 
a galeria, cidadãos que nos acompanham na TV 
Assembleia, na TV Educativa, nosso cordial boa-
tarde a todos. 

Hoje nós estamos retornando a esta tribuna 
para tratar, Deputado Adilson Espindula, de um 
tema extremamente lamentável e de um fato 
extremamente grave que vem ocorrendo na 
Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. 
Reportagem recente do jornal A Gazeta trata desse 
assunto: Professores da Ufes suspensos por assédio.  

Então, Deputado Majeski, V. Ex.ª que tem 
esse trabalho magnífico na área de educação, nós 
temos o caso de diversos professores da 
Universidade Federal do Estado do Espírito Santo 
que estão assediando alunos e alunas, inclusive nós 
temos mensagens através de aplicativos – que vou 
fazer a leitura – em troca de notas; ou seja, o aluno 
ou aluna está em dificuldade para passar em 
determinado período, Deputado Luciano Machado, e 
o professor, então, procura aquele aluno ou aluna, 
assedia sexualmente, em troca da obtenção de uma 
vantagem na nota.  

E uma das mensagens diz o seguinte (diz o 
professor para a aluna): Vamos tomar uma cerveja 
que a gente pode conversar sobre a sua nota. Vou 
repetir, Deputado Coronel Assumção: Vamos tomar 
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uma cerveja que a gente pode conversar sobre a sua 
nota. É exatamente isso. 

Então, são casos extremamente graves e que 
esta Casa, a despeito, apesar de se tratar de uma 
universidade federal, não pode se manter omissa, 
não pode se calar diante desse quadro.  

E nós temos um relato aqui, a matéria da 
repórter Patrícia Scalzer, a quem eu já parabenizo, 
diz o seguinte, através de um site, de um mecanismo 
eletrônico para o recebimento de denúncias, com 
apenas cinco meses, o perfil já recebeu mais de 
setenta depoimentos de assédios realizados no 
campus da Universidade Federal do Estado do 
Espírito Santo.  

Volto a repetir: é um fato extremamente 
grave. V. Ex.ª, Deputado Mameri, que já teve a 
honra de lecionar na instituição, é uma instituição 
respeitadíssima e que tem excelência tanto no 
quadro de professores quanto de alunos, mas que 
providências precisam ser tomadas imediatamente.  

E a reportagem diz também que nós tivemos 
como sanção apenas e tão somente a suspensão de 
professores. Ora, me parece aí que está havendo 
uma leniência, com todo o respeito, dentro da 
instituição, porque não é possível que matéria dessa 
envergadura e dessa gravidade seja tratada somente 
com a sanção de suspensão dos professores. Então, 
o nosso apelo aqui é para que a Universidade 
Federal do Estado do Espírito Santo se mantenha 
atenta, que efetivamente apure essas condutas e 
que haja mais rigor na punição desses professores 
que estão transgredindo normas não só do Estatuto 
do Servidor Público Federal, da Lei n.º 8.112, como 
também do próprio Código Penal.  

E eu não notei na matéria e não constou 
aqui se esses fatos foram comunicados ao Ministério 
Público Federal. Então, é fundamental que haja 
remessa de cópias de todo esse procedimento 
investigativo que tramitou na Universidade Federal 
do Estado do Espírito Santo e que essa matéria 
chegue ao conhecimento do Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo, do Ministério Público 
Federal e da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, 
porque esse fato com certeza constitui crime. E não 
basta tão somente a punição na esfera 
administrativa. 

Então, Deputado Mameri, vou requerer a 
esta Casa, à Mesa Diretora, que oficie a Universidade 
Federal do Estado do Espírito Santo, solicitando que 
cópia de todos esses procedimentos administrativos 
em que foi apurado e em que foi constatado - 
porque nós já temos professores suspensos -, então 
não se trata de mera suspeita, Coronel Quintino. São 
fatos que já foram comprovados na esfera 
administrativa e que precisam, então, ser levados ao 
conhecimento da Polícia Civil do Estado do Espírito 
Santo e do Ministério Público para que essas 

pessoas, esses professores, não continuem 
praticando esse tipo de crime dentro da sala de aula, 
e para que os bons professores, que são noventa e 
nove por cento, tenho certeza disso, noventa e nove 
por cento do quadro da Universidade Federal do 
Estado do Espírito Santo é composto por servidores 
honrados, dignos, lutadores e que efetivamente 
acreditam na mudança deste país pela educação, 
mas nós precisamos extirpar, precisamos limpar, 
precisamos fazer uma depuração e retirar da sala de 
aula, retirar da cátedra quem desonra a profissão, 
quem não é digno de estar ocupando um cargo de 
extrema relevância, que forma cidadãos. 

Fica aqui então, senhor presidente, o nosso 
requerimento para que esta Casa, efetivamente, 
oficie o reitor da Universidade Federal do Estado do 
Espírito Santo solicitando que seja encaminhada 
cópia de todos os procedimentos administrativos 
imediatamente à Polícia Civil do Estado do Espírito 
Santo e ao Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo, para que não haja novamente impunidade e 
para que as mulheres, os alunos, as alunas, sejam 
efetivamente respeitados dentro da sala de aula.  

Eu agradeço a atenção, senhor presidente. 
Uma boa tarde. (Pausa) 

O Deputado Doutor Rafael Favatto pede 
para registrar também a presença, e peço aqui, 
senhor presidente, para deferir o pedido do nobre 
colega. Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO MAMERI – 

PSDB) – Com a palavra o Deputado Rafael Favatto. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – 

Meu pedido, Deputado Pazolini, foi para incluir o meu 
nome nesse seu pedido, que nós precisamos, 
realmente, estar vigilantes à questão do assédio, não 
só na Ufes, mas em todas as repartições públicas do 
Estado do Espírito Santo, que de muito têm essa 
prática, ainda, de assédio, porque nós vivemos numa 
sociedade que a pessoa usa, às vezes, do cargo e da 
prerrogativa para conseguir favores sexuais. Numa 
sociedade, no ano de 2019, ainda se usa dessas 
práticas no dia de hoje, principalmente nos órgãos 
públicos. 

Senhor presidente, a minha fala aqui hoje é 
recorrente. Vamos dizer assim, é uma fala de 
continuidade. Eu estive essa semana andando pelo 
município de Vila Velha, Adilson, e encontrei alguns 
guardas municipais do município de Vila Velha e a 
unanimidade dos guardas municipais de Vila Velha, 
que é uma guarda combativa, que é uma guarda que 
por sua excelência faz um excelente trabalho no 
município de Vila Velha, ela está desvalorizada.  

Eu fui vice-prefeito daquele município 
quando nós instituímos a guarda armada no 
município de Vila Velha. E hoje tem alguns guardas 
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municipais... O porte de arma da Guarda Municipal 
vence. O Delegado Lorenzo Pazolini sabe disso. Ele 
tem prazo de validade e você precisa fazer o curso 
de reabilitação para ter o seu porte de arma 
renovado. Tem agentes, guardas municipais que 
estão indo para as ruas até sem a arma. Isso é um 
descaso total para com a vida desses agentes. 
Porque quando você ainda faz um trabalho interno, 
você ainda está protegido, mas você botar um 
guarda civil desarmado na rua, se acontecer alguma 
coisa, quem vai responder pela vida desse guarda? 

E a situação, Pazolini, nós temos lá: coletes 
vencidos, tínhamos cinquenta e seis viaturas da 
Guarda Municipal em Vila Velha funcionando, trinta 
carros foram adquiridos pela administração 
municipal na nossa época, pelo Prefeito Rodney. 
Outros quinze, se não me engano, diretamente o 
Governo do Estado fez um primeiro convênio, 
aquelas Ranger, cabine dupla, grandes, com 
camburão; as outras motos e viaturas. Hoje tem 
nove veículos. De cinquenta e seis veículos, tem 
nove veículos em funcionamento em Vila Velha. 
Nove veículos estão funcionando para proteger o 
cidadão do município de Vila Velha.  

Por isso, quando a gente anda na rua, a 
população não vê mais a Guarda Civil Municipal, mas 
não é porque ela não está trabalhando, ela está 
trabalhando praticamente a pé. Hoje tem dois 
Voyage, que são alugados; dois carros, se não me 
engano, ou três em condição de uso e duas motos. 
Para todo o município de Vila Velha. Então, eu peço 
ao secretário da Guarda, às pessoas que estão lá, 
que tomem providência, para que não deixem isso 
acontecer, para que renovem o porte de arma, faça 
a compra dos coletes de segurança, porque os 
coletes estão vencidos, faça a compra dos 
equipamentos... Nós temos um superávit em Vila 
Velha hoje de quase noventa e dois milhões, pelo 
que está sendo noticiado nos jornais. Até saiu na 
coluna de um grande jornal de circulação. É questão 
de priorizar a segurança da população do município 
de Vila Velha.  

Ali no bairro de Itapuã, tinha um quiosque – 
digamos assim – um ponto de apoio da Guarda 
Municipal em Vila Velha. Na rotatória, também de 
Itaparica, tinha outro ponto da Guarda Municipal em 
Vila Velha. São dois pontos estratégicos da orla que 
hoje não estão mais sendo utilizados porque a 
princípio deveria ter uma viatura ali. Mas, pelo 
número reduzido de viaturas, não tem mais como 
deixar uma viatura parada nessa localidade. Tem um 
micro-ônibus que está em funcionamento na região 
da Praia da Costa, que é o ônibus que combate o uso 
de drogas, do Crack e outras drogas, que está muito 
bem localizado na Praia da Costa, mas eu sei do 
esforço e da competência de cada guarda municipal, 
que faz o seu trabalho com amor para proteger a 
nossa sociedade. 

Mas nós, enquanto agentes públicos, precisa 
ser feita uma maior fiscalização das condições de 
trabalho dessa Guarda Municipal, além do plano de 
cargos e salários que eles estão reivindicando para 
que exerçam a sua função, realmente, com 
dignidade. 

E é isso que peço, senhor presidente. Muito 
obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO MAMERI – 

PSDB) – Convido a Deputada Janete de Sá para usar 
a tribuna nas Comunicações. (Pausa) 

Ausente. 
Então, vamos seguir, convidando a Deputada 

Raquel Lessa para fazer uso da palavra. 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Eu quero 

cumprimentar o Deputado Emílio Mameri, que 
preside esta sessão; o Deputado Quintino, o 
Deputado Hudson Leal, todos os deputados e a 
Deputada Iriny. Eu quero aqui saudar todos que nos 
assistem pela TV Assembleia e os nossos 
funcionários, nossos servidores da Casa. 

Sei que hoje nós tivemos na Comissão de 
Agricultura, um assunto muito importante, que é o 
assunto das barragens. Tivemos aqui hoje o Vacari e 
o Fábio Ahnert, que fizeram uma explanação muito 
interessante da situação que estão as nossas 
barragens no estado do Espírito Santo. Tem um 
grupo de segmentos do Governo do Estado: a 
Seama, a Agerh, o Idaf, o Iema, e a Seag para 
olharem como está a situação dessas barragens. 

Na explanação, eles falaram muito bem 
sobre as barragens. Estão paralisadas a barragem de 
Pancas, do distrito de Lajinha, a barragem Floresta, 
que está paralisada e que nós precisamos fazer... o 
Governo precisa fazer uma nova licitação, porque a 
empresa paralisou, não continuou a obra, e aí vai ter 
que fazer nova licitação – e isso vai levar um pouco 
de tempo.  

A barragem de Alto do Rio Novo, porque é 
um problema de captação da Cesan, também está 
paralisada, uma vez que em Alto Rio Novo, como em 
Pancas, teve muita dificuldade na seca, na crise 
hídrica. Nós temos a de São Domingos, a do Braço 
do Sul, que também está paralisada por aditivos; a 
de Vila Pavão, que também está suspensa a ordem 
de serviço dentro daquele decreto que o 
Governador fez; e a barragem de Montanha, que a 
obra está em andamento com o término para 
setembro de 2019. Essas são as barragens que estão 
paralisadas. 

Mas nós temos também algumas barragens 
que serão entregues no primeiro semestre de 2019: 
a barragem de Montanha – são duas barragens do 
assentamento e Bela Vista; a barragem de Nova 
Venécia - que é Nova Venécia e São Gabriel da Palha, 
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a barragem do assentamento Três Pontões e do 
assentamento 13 de Maio, que também serão 
entregues agora no primeiro semestre. A de São 
Roque do Canaã são duas barragens de Alto Santa 
Júlia e Santa Júlia, e em Santa Teresa também serão 
duas barragens. 

Mas o que mais nos preocupa? O que mais 
nos preocupa é que, por exemplo, São Gabriel da 
Palha, nós temos lá projetos prontos de duas 
barragens. São Gabriel passou por uma seca, nessa 
crise hídrica, foi um município que sofreu muito, 
ficamos sem água para o consumo humano e essas 
barragens, a gente não sabe quando vão ser feitas. 

A de Governador Lindemberg, que também 
o projeto foi contratado, lá da família Schulthais, 
cederam todo o terreno que está situado em Novo 
Brasil, onde também teve uma crise hídrica quando 
passaram muitas dificuldades. Tivemos também 
Águia Branca, Vila Pavão. Inclusive o prefeito 
desapropriou a área, teve que tirar dos cofres 
públicos para desapropriar as áreas quatrocentos mil 
reais. Isso é muito dinheiro para uma cidade, um 
município como Vila Pavão, um município pequeno. 
Mas ele fez isso tudo, porque a gente sabe da 
necessidade que é para essas barragens, onde nós 
vimos a crise hídrica que assolou o nosso estado do 
Espírito Santo.  

Nós temos também Vila Valério e Nova 
Venécia, que também teve duas barragens. Nossa 
preocupação é que esses projetos foram até pagos 
pelo Sicoob e pelo Espírito Santo em Ação, que 
trabalharam juntos para concretizar o sonho, porque 
os municípios não tinham dinheiro para pagar os 
projetos. Então, eles ajudaram o estado. Do Sicoob 
mesmo, foi um milhão de reais para os projetos das 
barragens.  

A nossa preocupação é que nós não 
podemos esquecer a crise hídrica que assolou o 
estado do Espírito Santo. Não podemos, agora que 
estamos passando um período de chuvas, achar que 
está tudo resolvido. Não está resolvido! A nossa 
preocupação é que essas barragens que têm projeto, 
que o governador possa se sensibilizar e colocar para 
começarem a fazer um planejamento para continuar 
com essas barragens que já têm os seus projetos 
praticamente prontos.  

Faço um apelo ao nosso Governador Renato 
Casagrande, sei da sensibilidade dele. E sei que nós, 
logo, logo, teremos uma explicação de como será 
essa continuação dessas cidades, desses municípios 
que já têm os seus projetos prontos, encaminhados 
e inclusive pagos.  

E a outra coisa que eu quero dizer aqui: 
neste período em que estamos com essas chuvas, 
em que o nosso estado... Está chegando a colheita – 
e, graças a Deus, choveu, um período que choveu –, 
e a gente tem esperança de colher o café, porque 
essa seca... Nós tivemos três anos de uma 

agricultura e de uma pecuária com crises e com 
problemas seriíssimos.  

A gente pede que o governador, e o nosso 
apelo é que o nosso Secretário Paulo Foletto, com 
quem eu estive hoje e mostrei essa preocupação, 
que eles possam se organizar o mais rápido possível 
para dar um resultado a essas situações desses 
municípios, que esperam tanto essas barragens. O 
nosso muito obrigada! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO MAMERI – 
PSDB) – Com a palavra o nosso nobre deputado, 
professor Sergio Majeski. 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 
cumprimentos à Mesa, aos colegas que ainda se 
fazem presentes no plenário, aos funcionários da 
Casa, àqueles que nos assistem pela TV Assembleia e 
aos que nos visitam nas galerias no dia de hoje. 

Nós já falamos sobre isso em outras 
ocasiões, e outros deputados também já disseram 
sobre isso, e é fundamental que a gente continue 
falando, porque é um problema que eu entendo de 
difícil resolução, mas, ao mesmo tempo, percebo 
que muito pouco tem sido feito: o enorme número 
de moradores de rua nas grandes cidades da região 
metropolitana de Vitória e até em algumas cidades 
do interior, Deputado Adilson Espindula. Talvez, lá 
em Santa Maria, já tenha também.  

Parte dessa população tem envolvimento 
com droga, outra parte não. E o uso de drogas vai do 
álcool, passando pelo crack, a maconha, a cocaína, 
etc. Aqui em Vitória – e eu falo mais especificamente 
Vitória, porque eu resido em Vitória, e resido lá no 
Centro da Capital –, é triste você ver o que acontece, 
por quê? A gente precisa de uma solução, e sabemos 
que é difícil, mas, ao mesmo tempo, nós não vemos 
iniciativa que tenha reduzido esse problema nos 
últimos anos, porque o problema vem se arrastando 
há pelo menos uns quatro, cinco anos, em que está 
aumentando. Você não vê diminuindo o número de 
moradores de rua e nem permanecendo o mesmo. 
Sinônimo então que o trabalho que, teoricamente 
tem sido feito pelas prefeituras e pelo Governo do 
Estado, não está resultando em absolutamente 
nada.  

E eu fico observando, porque, ali no Centro 
de Vitória, nós temos alguns pontos que são pontos 
mais graves: praça Costa Pereira; a lateral do teatro 
Carlos Gomes; a região da praça Ubaldo Ribeiro, 
entre a rua Sete e a Gama Rosa, mais ou menos. À 
noite – porque eu moro em frente, praticamente –, 
o convento São Francisco; aquela região ali, quase 
chegando no parque Moscoso, onde tem uma 
escadaria perto do supermercado Epa; e a região da 
Vila Rubim, ali já também se estendendo em direção 
à rodoviária.  

Mas sabemos que há problemas graves em 
Jardim da Penha, nas praças de Jardim da Penha; 
também aqui na Praia do Canto; aqui próximo à 
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Enseada do Suá; e acho que até em Jardim Camburi. 
Nós não vemos nada sendo feito, na verdade. Eu 
moro no Centro e transito muito, sou uma pessoa de 
hábitos comuns, vou ao supermercado, vou à igreja, 
vou à feira, transito, faço academia no Centro, ando 
muito a pé por ali, e não me lembro da última vez 
que vi aquele pessoal da abordagem social no 
Centro. Eu não me lembro mesmo da ultima vez que 
eu os vi por lá. O abrigo que existe ali, à noite, é ao 
lado da Catedral. Aquilo é uma confusão imensa à 
noite. Os moradores reclamam o tempo inteiro.  

Em algumas calçadas, em algumas praças do 
Centro de Vitória, você tem que andar olhando para 
o chão para você não pisar em fezes, ou de gente, ou 
de cachorro, ou então em poças de urina de gente. E 
não se vê nada sendo feito.  

A Praça Ubaldo Ribeiro, talvez quem 
conheça o Centro vai tentar se localizar entre a rua 
Sete e  a Gama Rosa, mais ou menos, ali tem uma 
praça saudável,  aquela onde foram instalados 
aqueles equipamentos para que as pessoas 
pudessem fazer exercício físico. Em várias horas do 
dia é praticamente impossível se utilizar, sem contar 
com o forte odor de fezes e de urina humana que 
tem naquela praça. Os parquinhos para criança, ali, 
naquela área de areia, impossível ser utilizados, 
porque ali as pessoas urinam, porque ali as pessoas, 
às vezes, levam cachorro, enfim.  

Eu entendo a dificuldade, mas a Prefeitura 
de Vitória tem que tomar uma providência em 
relação a isso, nem que seja para colocar banheiro 
químico, por exemplo, em alguns pontos, alguma 
coisa precisa ser feita. E não vemos nenhuma, nada 
ser feito em relação a isso. Como estou dizendo, a 
gente só observa o número de moradores 
aumentando cada vez mais, não é nem que 
permanece o mesmo, aumentando. Então, se 
algumas ações estivessem realmente sendo feitas, 
obviamente a gente teria que ver isso acontecendo, 
e não vemos.  

E as pessoas fazem suas necessidades no 
meio da rua, nas praças, à noite, às vezes, você vê as 
pessoas praticando sexo, às vezes vê pessoas 
traficando drogas e consumindo droga, e fica por 
isso mesmo. Nós cansamos de enviar ofícios. Já 
enviamos à Prefeitura, à Câmara Municipal, já 
enviamos ao 1.º Batalhão, já enviamos à Secretaria 
de Assistência Social, enfim, a tudo quanto é lugar. E 
nada acontece.  

Muito obrigado, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – 

PSL) – Obrigado, Deputado  Sergio Majeski.  
Estamos na fase das Comunicações, aqui, 

pela TV Assembleia. Transmissão ao vivo pela TV 
Assembleia e, também, pela TV Educativa. Agora, 
quatro horas e vinte oito minutos.   

Próximo orador, o 2.º secretário da Mesa, 
Dr. Emílio Mameri.  

Muito obrigado pela audiência aos 
telespectadores em casa e, também, aos 
funcionários, todos com um sorriso estampado no 
rosto, aqui, da TV Assembleia. E, também, aos 
repórteres que estão aqui, registrando todos os 
momentos dos deputados.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Boa 

tarde a todos.  
Saúdo nosso presidente em exercício, 

Deputado Torino Marques. Saúdo também todos os 
deputados presentes, as pessoas que estão aqui, no 
plenário, nos ouvindo, e todos os telespectadores da 
TV Assembleia.  

Queria aproveitar a oportunidade das 
Comunicações para elogiar a fala do Deputado 
Gandini, sobre a importância da saúde alimentar das 
crianças, e, também, do controle que tem que ser 
feito para que elas tenham alimentação de 
qualidade.  

Infelizmente fomos surpreendidos com essa 
notícia da investigação da Polícia Federal em vários 
municípios do sul. E esperamos que realmente isso 
seja investigado e que os culpados sejam punidos.  

Queria também dizer que o Prefeito Thiago 
Fiorio, do município de Rio Novo do Sul, já emitiu 
uma nota oficial se colocando à inteira disposição da 
investigação da Polícia Federal, e que, uma vez 
descoberto algum funcionário da Prefeitura 
Municipal que estiver envolvido nessa situação, ele 
encaminhará para uma punição porque não é 
admissível que isso aconteça.  

Acredito que não tenhamos o envolvimento 
de funcionários da prefeitura nesse problema. Mas, 
de qualquer maneira, reafirmo aqui que o nosso 
Prefeito Thiago Fiorio, digo nosso porque eu 
também sou de Rio Novo do Sul, está imbuído em 
dar todas as condições para esclarecimento e para 
apuração desses fatos. 

Hoje, na Comissão de Saúde, presidida pelo 
nobre Deputado Doutor Hércules, tivemos a 
oportunidade de levantar o tema Gravidez na 
Infância. Nós estamos no mês da conscientização da 
gravidez na infância e na adolescência. Este tema é 
muito importante, tem sido levantado inúmeras 
vezes. O Deputado Lorenzo Pazolini já usou a tribuna 
para levantar este tema e outros deputados 
também. 

Mas eu queria registrar os dados da 
Secretaria de Estado da Saúde – Sesa. Somente nos 
anos de 2016 e 2017, registraram mais de dezesseis 
mil casos de gravidez na adolescência no Espírito 
Santo. Os números são impactantes. Para vocês 
terem uma ideia, quinze por cento dos bebês 
nascidos neste período são de grávidas entre dez e 
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dezenove anos. Temos que ficar atentos neste mês 
de conscientização, de campanhas para que nós, 
trabalhando, consigamos reverter este quadro, que 
é caótico. 

É importante dizer também do impacto que 
essas crianças-mães têm em suas vidas, com 
interferência em seus estudos, com interferência em 
suas formações, com interferências em várias 
situações psicológicas, que essa menina-
adolescente-mãe vai conviver. Nós devemos estar 
atentos a isso, porque isso pode estragar e levar a 
uma dificuldade muito grande e, com certeza, vai 
levar a uma dificuldade muito grande essas crianças-
mães-adolescentes. 

O que nós teríamos que fazer? Orientar os 
pais, que, na verdade, são os primeiros que devem 
estar orientados para esse problema, e estimular 
essas crianças, essas meninas-adolescentes a se 
preservarem com relação a possíveis gravidezes, 
uma vez tendo práticas sexuais, inclusive muito 
precoces. Mas as pessoas têm que estar preparadas 
para essa situação da gravidez. 

Também, na prevenção, devemos ter uma 
conversa muito grande com essas crianças. A família 
tem que participar, a escola tem que participar, 
criando condições de conhecimento para que 
possamos reverter esse quadro. 

Então, eu queria, mais uma vez, enfatizar a 
importância desse fato e que tenhamos condições 
de prosseguir no trabalho em prol da redução destes 
índices alarmantes no Espírito Santo.  

Muito obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – 

PSL) – Obrigado, Deputado Emílio Mameri. Agora, 
com a palavra, dando segmento à fase das 
Comunicações, a Deputada Iriny Lopes. 

TV Assembleia e também TV Educativa em 
transmissão ao vivo e simultânea. Agora, quatro 
horas e trinta e quatro minutos. Uma excelente 
tarde a todos nós. Tarde de terça-feira. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Senhor 

presidente, senhoras e senhores deputados, 
funcionários da Casa, imprensa presente, vocês que 
estão em casa, acompanhando a sessão, boa tarde a 
todos e a todas. Eu vim a esta tribuna hoje para 
voltar a um assunto que deve chocar e não deve ser 
banalizado como tem sido banalizado no Brasil. Eu 
não sei se os senhores e as senhoras têm 
conhecimento que o Brasil é o oitavo país, no 
mundo, em número de feminicídio e de agressão às 
mulheres. Nós temos uma agressão a cada quinze 
segundos. Quinze segundos! Eu vou falar cinco 
minutos. Quantas mulheres não terão sido agredidas 
nesses cinco minutos?  

Nós vimos, bastante indignadas, estamos 
acompanhando a situação da paisagista do Rio de 
Janeiro, a senhora Elaine, que foi violentada, foi 
seviciada por um jovem de vinte e sete anos, com 

tamanha brutalidade, com tamanha barbaridade. 
Essa mulher, mesmo que ela sobreviva e não entre 
para os números, para as estatísticas do feminicídio, 
o que essa mulher sofreu, o seu coração, a sua alma, 
não tem cicatriz. Vai ficar aberta essa cicatriz para 
sempre. Por isso a responsabilidade que o Estado 
tem para com políticas públicas preventivas no trato 
da violência contra a mulher. A banalização, o 
descaso, a falta de investimentos, a falta de 
preparação dos agentes públicos, o fato dessa 
questão que, ultimamente, tem sido batizada com 
um nome muito esquisito, Ideologia de Gênero, é 
responsabilidade do Estado, das famílias e da 
sociedade. As escolas têm sim, que ensinar que as 
mulheres merecem respeito e que a vida de uma 
mulher vale tanto quanto a de um homem. 

Lamentavelmente, o estado do Espírito 
Santo ocupa os primeiros lugares há muitas décadas, 
há muitas décadas, inclusive bateu recorde no 
primeiro lugar de estado em feminicídio no Brasil. 
Agora caiu um pouquinho para o terceiro lugar, mas 
nós devemos nos perguntar: por quê? Por que as 
mulheres capixabas são maltratadas, assassinadas, 
seviciadas? Cárcere privado? Suspensão de 
alimentação? Por que o Estado não está preparado, 
sabendo desses níveis de violência praticados no 
nosso estado? Por que não cumprir a legislação 
contida em duas leis muito claras? Uma, a lei do 
próprio feminicídio e a outra a Lei Maria da Penha, 
que traça todo um trajeto a ser cumprido pelos 
estados, pelos municípios, pelo Ministério Público, 
pelo Judiciário. E nós precisamos envolver as 
universidades e as escolas de uma forma geral, para 
que, junto com as famílias, possamos mudar a 
mentalidade. Mas, se não cumprir a lei, não haverá 
mudança.  

Eu encerro com a seguinte questão: todos os 
dias, todos os dias, os jornais, as TVs, as emissoras 
de rádio, trazem, no mínimo, um caso de feminicídio 
ou de outro tipo de agressão contra as mulheres. 
Todos esses veículos que citei aqui são concessão 
pública e nenhum deles, ao final da matéria, explica 
ou indica às mulheres onde devem buscar a 
proteção, nas delegacias especiais, nas varas 
especializadas, para fazer a denúncia contra os seus 
agressores. E nós não podemos ficar caladas diante 
disso.  

Muito obrigada! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES – 

PSL) – Obrigado! Muito obrigado, Deputada Iriny 
Lopes!  

Encerramos aqui a fase das Comunicações. 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

sessão. Antes, porém, convido os telespectadores, as 
pessoas que estão em casa assistindo pela TV 
Assembleia e também pela TV Educativa, e os 
senhores deputados e senhoras também, para a 
próxima sessão, que será ordinária, amanhã, às 9h 
da manhã, para a qual designo: 

 
EXPEDIENTE: 
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O que ocorrer. 
 
ORDEM DO DIA:  
A mesma pauta da sessão ordinária de hoje. 
 
Muito obrigado a todos! 
Agora, quatro horas e quarenta e um 

minutos. Até amanhã. 
Esperamos vocês, ao vivo, aqui às 9h. 

Obrigado! 
 

(Comunicamos que a Ordem do Dia 
da próxima sessão ordinária é a 

seguinte: discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
230/2018, e discussão especial, em 
2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 
308/2018) 

 
Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 
quarenta e um minutos. 
 
*As inserções em negrito trata-se de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão.

 

 

OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 20 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para 
ensejar o início da sessão, registram 
presença os Senhores Deputados 
Adilson Espindula, Alexandre 
Xambinho, Capitão Assumção,  
Coronel Alexandre Quintino, Delegado 
Lorenzo Pazolini, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Enivaldo dos Anjos, 
Fabrício Gandini, Hudson Leal, José 
Esmeraldo, Luciano Machado, Marcelo 
Santos, Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski e Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) –  Invocando a proteção de 
Deus, declaro aberta a sessão. 

 
(Assume a 1.ª Secretaria o 
Senhor Deputado Luciano 
Machado e a 2.ª Secretaria o 
Senhor Deputado Dr. Emílio 
Mameri) 
 
(Registra presença o Senhor 
Deputado Carlos Von) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Há quorum para a abertura 
da sessão, de acordo com o painel eletrônico.  

Quero registrar a presença dos 
seguintes parlamentares: Deputado Adilson 
Espindula, que já convido para ficar preparado 

para fazer a leitura do versículo da Bíblia, 
Alexandre Xambinho, Capitão Assumção, 
Carlos Von, Alexandre Quintino, Lorenzo 
Pazolini, Hércules Silveira, Emílio Mameri, 
Enivaldo Euzébio dos Anjos, Fabrício Gandini, 
Hudson Leal, José Esmeraldo, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, Renzo 
Vasconcelos, Sergio Majeski e Vandinho Leite.  

Neste momento solicito ao Deputado 
Adilson Espíndula que proceda a leitura de um 
versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a 
todos que se coloquem em posição de 
respeito, e em silêncio.   
 

(O Senhor Deputado Adilson 
Espíndula lê Salmos, 37:5) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Muito obrigado, Adilson.  
Solicito ao Deputado Emílio Mameri 

que assuma a 2.ª Secretaria na Mesa, e 
pergunto ao mesmo se podemos declarar a 
ata aprovada como lida, uma vez que a 
mesma está disponível no site da Assembleia.  

O SR. 2.º SECRETÁRIO – (DR. EMÍLIO 
MAMERI - PSDB) – Com certeza vamos 
considerá-la como lida, e está à disposição no 
site da Assembleia para que as pessoas 
possam acompanhá-la melhor.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Ata aprovada como lida.  
Solicito ao 1.º Secretário Luciano 

Machado que proceda à leitura do Expediente 
para simples despacho.  

 
(Registram presença os 
Senhores Deputados Delegado 
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Danilo Bahiense e  Marcos 
Garcia) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 1. Ofício n.º 

21/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, 
justificando ausência à Sessão Ordinária do 
dia 13 de fevereiro de 2019.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents
/OJAP/72268-121732956515022019-
assinado.pdf 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
SANTOS – PDT) – Justificada a ausência. À 
Secretaria. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 3. Projeto de 
Lei n.º 066/2019, do Deputado Doutor 
Hércules, que declara de utilidade pública o 
Instituto Neymara Carvalho.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents
/PL/72292-111120786318022019-
assinado.pdf 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
SANTOS – PDT) – Ciente. À Comissão de 
Finanças.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 4.Projeto de 
Lei n.º 067/2019, do Deputado Enivaldo dos 
Anjos, que dispõe sobre retirada de postes, 
alinhamento e a retirada de fios em desuso e 
desordenados existentes em postes de 
energia elétrica e dá outras providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents
/PL/72294-144406299318022019-
assinado.pdf 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
SANTOS – PDT) – São despachos distintos.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 4.Projeto de 

Lei n.º 067/2019, do Deputado Enivaldo dos 
Anjos, que dispõe sobre retirada de postes, 
alinhamento e a retirada de fios em desuso e 

desordenados existentes em postes de 
energia elétrica e dá outras providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents
/PL/72294-144406299318022019-
assinado.pdf 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
SANTOS – PDT) – O item n.º 02 foi lido; o item 
n.º 02 não foi lido, nem o 03, nem o 04. E no 
caso de despachos diferentes não podem ser 
lidos em conjunto.  

Item n.º 02. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de Lei 

n.º 066/2019, foi lido.  
 

3. Projeto de Lei n.º 066/2019, do 
Deputado Doutor Hércules, que declara de 
utilidade pública o Instituto Neymara 
Carvalho.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents
/PL/72292-111120786318022019-
assinado.pdf 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
SANTOS – PDT) – Item n.º 02. 

  

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – O n.º 03 agora, que é do 
Deputado Enivaldo dos Anjos.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
SANTOS – PDT) – Não, a leitura do item n.º 
02, por favor, Luciano.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Acabei de ler.  

Projeto de Lei n.º 066/2019.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Não é projeto de lei não, é o 
Ofício n.º 433.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Desculpa, me entregaram 
a listagem errada do Expediente. 

Item n.º 02 - Ofício n.º 433/2019.  
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – 
Ciente. À Comissão de Finanças.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 3. Projeto de Lei n.º 
066/2019, do Deputado Doutor Hércules, que declara de 
Utilidade Pública o Instituto Neymara Carvalho.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72292-
111120786318022019-assinado.pdf 
 

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: 4. Projeto de Lei n.º 
067/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, que dispõe 
sobre retirada de postes, alinhamento e a retirada de 
fios em desuso e desordenados existentes em postes de 
energia elétrica e dá outras providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72294-
144406299318022019-assinado.pdf 
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO MACHADO – 

PV) – Está entendido agora, o que foi suprimido ontem foi 
incluído aqui, por isso houve essa confusão.  

5. Projeto de Lei n.º 068/2019, do Deputado 
Enivaldo dos Anjos, que dispõe sobre embalagens de 
saco de cimento.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72293-
144026470718022019-assinado.pdf 
 

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 e de Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 6.Projeto de Lei n.º 

069/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, que cria o 
Sistema do Cerco Inteligente de Segurança 
Metropolitana da Grande Vitória e dá outras 
providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72305-
164818503518022019-assinado.pdf 
 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 7.Projeto de Lei n.º 
070/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, que cria o 
Programa Estadual de Estímulo ao primeiro emprego 
para os jovens e dá outras providências.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72307-
165929911218022019-assinado.pdf 
 

(Registra presença o Senhor Deputado 
Torino Marques) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – 

Também devolva-se ao autor.  
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Um 

aparte, deputado.  
Encaminho os dois projetos para a Comissão de 

Justiça.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) 
– O senhor pediu pela ordem.  

Defiro.  
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – 

Obrigado.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 8.Projeto de Lei n.º 
071/2019, do Deputado Delegado  Lorenzo Pazolini, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de as prestadoras de 
serviços públicos inserirem, nas faturas e 
correspondências, mensagem contra violência infantil.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72309-
174036994918022019-assinado.pdf 
 

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

 
(Registra presença a Senhora Deputada 
Iriny Lopes) 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (PRP) – 

Senhor presidente, pela ordem! Senhor presidente, este 
projeto de lei trata de uma matéria que, até então, era 
tida como inconstitucional.  

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal no dia 
07/02/2019, dia 07, recente, em sede de controle 
concentrado de constitucionalidade na ADI n.º 5745, do 
Rio de Janeiro, apreciou a matéria pelo Plenário e julgou a 
matéria como constitucional, razão pela qual eu, 
respeitosamente, vou recorrer à Comissão de Justiça, de 
acordo com o novo entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, para que esta Casa se adéque a esse 
entendimento.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) 
– Respeitosamente, defiro o pedido de V. Ex.ª. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (PRP) – 
Obrigado, Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – 

Não por isso.  
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 9.Projeto de Lei n.º 
072/2019, do Deputado Fabrício Gandini, que dispõe 
sobre a prioridade na utilização de aeronaves do 
Governo do Estado e da Policia Militar do Estado para o 
transporte das equipes de captação de órgãos para 
transplantes.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72316-
183535346018022019-assinado.pdf 
 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 10.Projeto de Lei n.º 
073/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, que declara 
como Patrimônio Imaterial do Estado a Escola Bíblica 
Dominical.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72325-
105537165219022019-assinado.pdf 
 

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

Pela ordem o Deputado Fabrício Gandini. 
 
O SR. FABRÍCIO GANDINI – (PPS) – Queria 

recorrer do Projeto de Lei n.º 072/2019, tendo em vista 
que já é lei em diversos estados e proposto por deputados 
das Assembleias. 

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

Defiro. À Comissão de Justiça. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 11.Projeto de Lei n.º 

074/2019, do Deputado Marcos Garcia, que autoriza o 
Governo do Estado a adotar medidas compensatórias 
para os municípios que promovam e invistam na coleta 
seletiva e na reciclagem dos resíduos urbanos.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72365-
145713900819022019-assinado.pdf 
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 12.Projeto de 

Resolução n.º 009/2019, do Deputado Pr. Marcos 
Mansur, que altera a redação do artigo 54-B, do 
Regimento Interno, para redefinir e ampliar as 
atribuições da Comissão de Cooperativismo. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/72351-
125544290719022019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – 
Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cooperativismo e à Mesa Diretora. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 13.Projeto de 

Resolução n.º 10/2019, da Mesa Diretora, que altera o 
artigo 54 do Regimento Interno, vinculando o Posto de 
Identificação da Polícia Civil "Ednéa Peçanha Moreira" à 
Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/72404-
PR102019(8871).pdf  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 14.Requerimento n.º 

094/2019, do Deputado Vandinho Leite, indicando o Sr. 
Breno Panetto,  Presidente do Movimento Opção da 
Universidade Federal do Espírito Santo, para fazer uso da 
Tribuna Popular na sessão ordinária do dia 11 de março 
de 2019, explanando sobre a doutrinação nas escolas. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/7238
4-165454072919022019-assinado.pdf 
 

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

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente... 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – 
Pela ordem. 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Dá licença. Pela 
ordem! Eu recorro ao Projeto n.º 074/2019, à Comissão 
de Justiça, por favor. 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – 
Defiro o pedido de V. Ex.ª. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ok. Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – 

E tem nosso apreço. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 15. Requerimento n.º 

95/2019, do Deputado Marcelo Santos e outros,  de 
criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, 
composta por três membros, para apurar  a situação das 
Obras Públicas e Privadas, acompanhar as Políticas de 
desenvolvimento da Infraestrutura e Logística do Estado, 
bem como o tráfego de veículos com documentações 
irregulares/adulteradas em vias públicas. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/7229
0-102646999118022019-
assinado(8782)(8778)(8779)(8783)(8788)(8797)(8776)(87
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92)(8787)(8775)(8773)(8780)(8789)(8774)(8781)(8790)(87
71)(8784)(8793).pdf 
 

(Registra presença o Senhor Deputado 
Euclério Sampaio) 

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

Defiro. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) - Pela ordem, 

presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – 

Pela ordem, Deputado Sergio Majeski! 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Presidente, eu 

gostaria de uma explicação oficial e fundamentada sobre 
o fato de que no dia 13/02, o Deputado Rafael Favatto, 
com o nosso apoio, protocolou um pedido de CPI sobre os 
TCAs da Vale e licença de operação. E isso foi dia 13/02. 

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

Pois não... 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Esse 

requerimento de V. Ex.ª foi protocolado ontem, e já está 
sendo lido hoje. Quer dizer, como em uma semana, e nós 
estamos cobrando isso. O Rafael cobrou várias vezes da 
Procuradoria sobre essa situação. 

Então, gostaríamos de uma explicação muito 
bem fundamentada para o fato de que a CPI, requerida 
pelo Deputado Rafael Favatto, com o nosso apoio, com 
vinte e cinco assinaturas... 

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

Inclusive com o meu. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Então. E não 
tenha sido lido até agora? E o requerimento de V. Ex.ª, 
que foi protocolado ontem, já está sendo lido hoje! 

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

Darei resposta a V. Ex.ª no tempo hábil.  
Prossiga.  
Do Vandinho eu não vou responder, não, porque 

ele não se manifestou no microfone.  
Item dezesseis. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Segunda parte do 

Expediente sujeita à deliberação. 
16. Requerimento de Urgência n.º 006/2019, do 

Deputado Delegado Lorenzo Pazolini e outros, ao Projeto 
de Lei n.º 57/2019, que dispõe sobre a proibição da 
entrada, permanência e/ou hospedagem de crianças 
e/ou adolescentes em motéis e/ou estabelecimentos 
congêneres e dá outras providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/72299-
155542480818022019-assinado(8817)(8818).pdf 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – 
Ao Projeto de Lei n.º 57/2019. 

Em votação. 
Os deputados que o aprovam permaneçam como 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 17.Requerimento de 
Urgência n.º 007/2019, do Deputado  Delegado Lorenzo 
Pazolini e outros, ao Projeto de Le n.º 59/2019, que 
dispõe sobre a preferência de idosos, grávidas, pessoas 
com criança de colo, com deficiência ou mobilidade 
reduzida em todos os assentos dos transportes coletivos 
públicos do Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/72300-
155920028118022019-assinado(8819)(8820).pdf 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – 
Ao Projeto de Lei n.º 59/2019. 

Em votação. 
Os deputados que o aprovam permaneçam como 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 18.Requerimento de 
Urgência n.º 008/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, 
líder do Governo, ao Projeto de Lei n.º 065/2019, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 018/2019, 
que introduz alterações na Lei n.º 10.748, de 16/10/2017 
que autoriza a alienação dos imóveis na forma que 
especifica.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/72324-
105114414719022019-assinado.pdf 
 

Em votação. 
Os deputados que o aprovam permaneçam como 

se encontram; os contrários se manifestem. (Pausa) 
Aprovado, contra o voto do Hudson Leal.  
V. Ex.ª retorna?  
Aprovado também com o voto do Hudson Leal. 

Próximo item. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 19. Indicação n.º 

085/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao 
governador do Estado, para retomada da obra do 
projeto de corredor exclusivo para ônibus BRT (BUS 
RAPID TRANSIT) na Grande Vitória. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/0941
18325304022019-assinado.pdf 
 

20. Indicação n.º 086/2019, do Deputado 
Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para 
construção de um novo Terminal Rodoviário de Carapina 
no município da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/0936
44824704022019-assinado.pdf  
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/72300-155920028118022019-assinado(8819)(8820).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/72324-105114414719022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/72324-105114414719022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/094118325304022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/094118325304022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/093644824704022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/093644824704022019-assinado.pdf
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21. Indicação n.º 087/2019, do Deputado 
Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para 
construção de um Novo Terminal Rodoviário na Serra 
Sede no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/0940
09543904022019-assinado.pdf  
 

22. Indicação n.º 088/2019, do Deputado 
Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para 
obra de recuperação da pavimentação asfáltica na 
Rodovia ES-010 (trechos Serra, Fundão, Aracruz e 
Linhares-ES). 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/0951
55764304022019-assinado.pdf 
 

23. Indicação n.º 089/2019, do Deputado 
Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para 
obra de pavimentação asfáltica na Rodovia ES-264 
(trecho Serra-ES), estrada que liga Nova Almeida a BR 
101 passando pelas Comunidades de Putiri até a 
proximidade de Timbuí, no município de Serra – ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/0954
52045904022019-assinado.pdf 
 

24.Indicação n.º 090/2019, do Deputado 
Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para 
retomada da obra da Escola - EEEFM Aristóbulo Barbosa 
Leão, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/0957
46655704022019-assinado.pdf 
 

25.Indicação n.º 091/2019, do Deputado 
Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para 
obra de pavimentação asfáltica na estrada que liga a 
Comunidade de Muribeca X BR 101, no município de 
Serra – ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/1004
19547204022019-assinado.pdf  
 

26. Indicação n.º 092/2019, do Deputado 
Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para 
obra de pavimentação asfáltica, na estrada que liga a 
Comunidade de Pitanga, no município da Serra – ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/1009
53297904022019-assinado.pdf  
 

27. Indicação n.º 093/2019, do Deputado 
Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para 
obra de pavimentação, na estrada que liga a 
Comunidade de Putiri X BR 101, no município da Serra – 
ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/1012
47532704022019-assinado.pdf  
 

28. Indicação n.º 094/2019, do Deputado 
Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para 
retomada da obra do “Faça Fácil” no município da 
Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/1016
50986404022019-assinado.pdf  
 

29. Indicação n.º 095/2019, do Deputado 
Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para 
obra de revitalização dos Terminais da Serra (Terminais 
de Carapina, Laranjeiras e Jacaraípe), Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/1018
34596004022019-assinado.pdf  
 

30. Indicação n.º 096/2019, do Deputado 
Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para 
obra de pavimentação asfáltica na Rodovia Chico Prego, 
Estrada que liga o Bairro Cascata ao Sítio Histórico de 
Queimado e a Rodovia do Contorno (BR-101), no 
município da Serra – ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/1024
59096804022019-assinado.pdf  
 

31. Indicação n.º 097/2019, do Deputado 
Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para 
construção de um Terminal Rodoviário Interestadual, 
(Rodoviária) no município da Serra – ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/1027
32269104022019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – 
Em votação o monopólio do Deputado Alexandre 
Xambinho. 

Os deputados que as aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se manifestem ou 
calem-se para sempre. (Pausa) 

Aprovadas. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 32.Indicação n.º 

098/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 
Governador do Estado, para reforma de pavimentação 
asfáltica da Rodovia ES 490, no município de Itapemirim. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/1613
42868619122018-assinado-assinado.pdf  
 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/094009543904022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/094009543904022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/095155764304022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/095155764304022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/095452045904022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/095452045904022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/095746655704022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/095746655704022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/100419547204022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/100419547204022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/100953297904022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/100953297904022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/101247532704022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/101247532704022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/101650986404022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/101650986404022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/101834596004022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/101834596004022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/102459096804022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/102459096804022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/102732269104022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/102732269104022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/161342868619122018-assinado-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/161342868619122018-assinado-assinado.pdf
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Os deputados que a aprova permaneçam como 
se encontram. (Pausa) 

Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 33. Indicação n.º 

099/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao 
governador do Estado, para obra de recuperação 
asfáltica da Avenida Abdo Saad -ES 010, na região de 
Jacaraípe no município de Serra – ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/1613
42868619122018-assinado-assinado.pdf  
 

34. Indicação n.º 100/2019, do Deputado 
Alexandre Xambinho, ao Governador do Estado, para 
retomada das obras do Contorno do Mestre Álvaro no 
município da Serra/ES (BR-101). 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/1129
37761804022019-assinado.pdf  
 

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

Não havendo quem queira discutir, em votação. 
Os deputados que as aprovam permaneçam 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 35. Indicação n.º 
101/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pasolini, ao 
governador do Estado, para criação e implementação do 
“Ônibus Lilás”, com linhas troncais de ônibus do Sistema 
TRANSCOL destinadas à utilização exclusiva por pessoas 
do Gênero Feminino. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/1104
19555204022019-assinado.pdf  
 

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

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

Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 36. Indicação n.º 

102/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, ao 
governador do Estado, para construção de uma 
academia ao ar livre (Praça Saudável) no Distrito de 
Joassuba, Ecoporanga - ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/1239
37715515012019-assinado.pdf  
 

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

Não havendo quem queira discutir, em votação. 
Os deputados que a aprovam permaneçam como 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 37. Indicação n.º 
103/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao governador 
do Estado, para que o Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER-ES), atualmente responsável pela parte 
da estrutura localizada entre Vila Velha até a altura da 
alça de acesso à BR 262, que é considerada um viaduto, 
assuma a responsabilidade de toda a extensão da 
Segunda Ponte. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/1239
37715515012019-assinado.pdf  
 

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

Não havendo quem queira discutir, em votação. 
Os deputados que a aprovam permaneçam como 

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

 
Neste momento, registro a presença e a 

chegada em plenário do ilustre parlamentar líder do Sul 
do estado, Marcos Mansur. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 38.Indicação n.º 
104/2019, do Deputado Marcos Garcia, ao governador 
do Estado, para obras de recapeamento asfáltico e 
construção de acostamento no trecho que liga Linhares 
ES 356 até o município de Rio Bananal, e que liga Rio 
Bananal ES 245 até o Distrito de São Jorge de Tiradentes. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7171
1-123838229705022019-assinado.pdf  
 

(Registra presença o Senhor Deputado 
Pr. Marcos Mansur) 

 
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 o requerimento do Deputado Marcos 

Garcia. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 39. Indicação n.º 

281/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, ao 
governador do Estado, para elevar para 30 (trinta) anos a 
idade máxima para participação no Concurso Público da 
Polícia Militar do Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7228
2-161534504215022019-assinado.pdf 
 

40. Indicação n.º 282/2019, do Deputado 
Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, para 
conceder ao servidor portador de deficiência, quando 
comprovada a necessidade por junta médica oficial, 
independentemente de compensação de horário, 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/161342868619122018-assinado-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/161342868619122018-assinado-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/112937761804022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/112937761804022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/110419555204022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/110419555204022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/123937715515012019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/123937715515012019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/123937715515012019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/123937715515012019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/71711-123838229705022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/71711-123838229705022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72282-161534504215022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72282-161534504215022019-assinado.pdf
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extendendo também ao servidor que tenha cônjuge, 
filho ou dependente com deficiência.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7228
1-161406238315022019-assinado.pdf 
 

41.Indicação n.º 283/2019, do Deputado 
Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, para 
construção de uma Praça de Esportes e Lazer, no distrito 
de Joassuba, no município de Ecoporanga/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7224
6-114303820814022019-assinado.pdf 
 

42. Indicação n.º 284/2019, do Deputado 
Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, para 
aquisição de 01 (uma) máquina de beneficiamento de 
café e 01 (um) secador de pimenta do reino, para 
atender os assentamentos do município de 
Ecoporanga/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7224
5-114123367514022019-assinado.pdf 
 

43. Indicação n.º 285/2019, do Deputado 
Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, para 
implantação de um Departamento de Serviço Médico 
Legal, com plantão 24 horas, no município de Barra de 
São Francisco/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7224
4-113919117214022019-assinado.pdf 
 

44. Indicação n.º 286/2019, do Deputado 
Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, para 
continuidade da implantação de videomonitoramento, 
no município de Ecoporanga/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7224
3-113730085714022019-assinado.pdf 
 

45. Indicação n.º 287/2019, do Deputado 
Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, para obras 
de recuperação das vias do distrito de Joassuba, 
município de Ecoporanga/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7224
2-113607132414022019-assinado.pdf 
 

46. Indicação n.º 288/2019, do Deputado 
Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, para 
construção do asfalto na estrada que liga o Distrito de 
Joassuba a Itapeba/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7224
1-112843975214022019-assinado.pdf 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – 

Em discussão o monopólio também da pauta do 
Deputado Enivaldo dos Anjos. (Pausa)  

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

Aprovado, contra o voto do Deputado Hércules 
Silveira. 

É favorável? (Pausa)  
O deputado volta atrás e vota favorável.  

À unanimidade. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 47. Indicação n.º 

289/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 
governador do Estado, para retorno das obras da 
Rodovia ES 315, que liga o município de Boa Esperança 
ao município de São Mateus/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7228
4-171616106015022019-assinado.pdf 
 

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: 48. Indicação n.º 

290/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para reforma total do alojamento 
de policiais do 10.º Batalhão da Políicia Militar do 
Espírito Santo, localizado no município de Guarapari/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7220
1-132047550413022019-assinado.pdf 
 

49. Indicação n.º 291/2019, do Deputado 
Coronel Alexandre Quintino, ao governador do Estado, 
para construção e pavimentação asfáltica do trecho que 
liga o município de Brejetuba  ao distrito de São Jorge 
também situado no município de Brejetuba/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7220
3-132221472513022019-assinado.pdf  
 

50. Indicação n.º 292/2019, do Deputado 
Coronel Alexandre Quintino, ao governador do Estado, 
para construção e pavimentação asfáltica do trecho que 
liga o município de Afonso Cláudio ao município de 
Brejetuba/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7220
4-132341410213022019-assinado.pdf  
 

51. Indicação n.º 293/2019, do Deputado 
Coronel Alexandre Quintino, ao governador do Estado, 
para construção e pavimentação asfáltica da ES 379, 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72281-161406238315022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72281-161406238315022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72246-114303820814022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72246-114303820814022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72245-114123367514022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72245-114123367514022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72244-113919117214022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72244-113919117214022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72243-113730085714022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72243-113730085714022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72242-113607132414022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72242-113607132414022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72241-112843975214022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72241-112843975214022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72284-171616106015022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72284-171616106015022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72201-132047550413022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72201-132047550413022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72203-132221472513022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72203-132221472513022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72204-132341410213022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72204-132341410213022019-assinado.pdf
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especificamente no trecho que liga o município de 
Castelo ao município de Muniz Freire/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7220
5-132501566613022019-assinado.pdf 
 

52. Indicação n.º 294/2019, do Deputado 
Coronel Alexandre Quintino, ao governador do Estado, 
para construção e pavimentação asfáltica do trecho que 
liga o município de Castelo/ES ao distrito de São José das 
Fruteiras, localizado no município de Vargem Alta/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7220
6-132618957413022019-assinado.pdf 
 

53. Indicação n.º 295/2019, do Deputado 
Coronel Alexandre Quintino, ao governador do Estado, 
para construção e pavimentação asfáltica do trecho que 
liga o distrito de Piracema ao distrito de Fazenda 
Guandu, ambos situados no município de Afonso 
Claudio/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7220
7-132707551513022019-assinado.pdf 
 

54. Indicação n.º 296/2019, do Deputado 
Coronel Alexandre Quintino, ao governador do Estado, 
para recapeamento asfáltico da Rodovia ES-491 no 
trecho que liga Aracuí à Estrela do Norte, ambos 
situados no município de Castelo/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7220
8-132805879513022019-assinado.pdf 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) –
Em discussão as indicações do Coronel Quintino, que 
também detém monopólio nesta pauta. (Pausa)  

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

Contra o voto do Deputado Hudson Leal.  
V. Ex.ª vota favorável depois do convencimento. 
Aprovadas por unanimidade. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 55. Indicação n.º 

297/2019, do Deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para realização de uma audiência púbica no 
município de Guarapari para discussão do Orçamento 
Estadual exercício de 2020, no município de 
Guarapari/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7228
5-091210082818022019-assinado.pdf 
 

56. Indicação n.º 298/2019, do Deputado Carlos 
Von, ao governador do Estado, para aumentar o piso 
salarial regional mínimo do Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7228
7-093842930118022019-assinado.pdf 
 

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: 57. Indicação n.º 

299/2019, do Deputado Marcos Garcia, ao governador 
do Estado, para implantação do Programa Faça Fácil - 
Central de Atendimento Integrado para o município de 
Linhares/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7229
8-155535058918022019-assinado.pdf 
 

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: 58. Indicação n.º 
300/2019, do Deputado Theodorico Ferraço, ao 
governador do Estado, para obra de pavimentação 
asfáltica da estrada que liga o bairro São Geraldo à 
localidade da Serra do Caramba, no município de 
Cachoeiro de Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7228
0-155112141515022019-assinado.pdf 
 

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: 59. Indicação n.º 

301/2019, do Deputado Marcos Garcia, ao governador 
do Estado, para instalação de quebra-molas e/ou radar – 
redutor de velocidade às margens da Rodovia ES 245, 
que liga Rio Bananal a São Jorge de Tiradentes, na 
Comunidade Jardim Primavera, no município de Rio 
Bananal/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7230
1-162508344118022019-assinado.pdf 
 

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. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72205-132501566613022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72205-132501566613022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72206-132618957413022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72206-132618957413022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72207-132707551513022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72207-132707551513022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72208-132805879513022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72208-132805879513022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72285-091210082818022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72285-091210082818022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72287-093842930118022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72287-093842930118022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72298-155535058918022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72298-155535058918022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72280-155112141515022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72280-155112141515022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72301-162508344118022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72301-162508344118022019-assinado.pdf
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 60. Indicação n.º 

302/2019, do Deputado Theodorico Ferraço, ao 
governador do Estado, para obra de pavimentação 
asfáltica da estrada que liga a sede do distrito da Tijuca à 
Rodovia Cachoeiro x Safra, em Cachoeiro de 
Itapemirim/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7230
3-163114751218022019-assinado.pdf 
 

(Registram presença os Senhores 
Deputados Dary Pagung, Dr. Rafael 
Favatto e Freitas) 

 
61. Indicação n.º 303/2019, do Deputado 

Theodorico Ferraço, ao governador do Estado, para obra 
de pavimentação asfáltica da estrada que liga a 
localidade de Jacú, Praça Central da Igreja, à Rodovia 
João Domingo Zago,  Cachoeiro x Burarama, no 
município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7230
4-163428548518022019-assinado.pdf 
 

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: 62. Indicação n.º 

304/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao 
governador do Estado, para implantação do Sistema do 
Cerco Inteligente de Segurança Metropolitana da Grande 
Vitória e cidades do interior.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7230
6-165456160618022019-assinado.pdf  
 

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: 63. Indicação n.º 

305/2019, do Deputado Capitão Assumção, ao 
governador do Estado, para que agentes de Segurança 
possam ser contemplados pela isenção das custas, 
despesas, emolumentos processuais e pagamento de 
pericias, bem como usufrua dos atendimentos prestados 
pela Defensoria Pública do Estado, quando se tratar de 
assuntos derivados de sua função.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7231
0-174627480018022019-assinado.pdf 

 
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: 64. Indicação n.º 

306/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao governador 
do Estado, para campanha educativa de conscientização 
para motociclistas que utilizam escapamento sem 
abafadores ou silenciadores em motocicletas, fora dos 
padrões originais de fábrica, gerando ruído em decibéis 
acima do permitido pela legislação e nocivo à saúde.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7231
1-180152810318022019-assinado.pdf 
 

65. Indicação n.º 307/2019, do Deputado 
Fabrício Gandini, ao governador do Estado, para 
construção de quadra poliesportiva na Escola Estadual 
de Ensino Médio “EEEM Pedro Paulo Grobério”, 
localizada no município de Jaguaré/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7231
2-180328419818022019-assinado.pdf 
 

66. Indicação n.º 308/2019, do Deputado 
Fabrício Gandini, ao governador do Estado, para 
implantação do Programa “Patrulha Rural Comunitária” 
para o patrulhamento da zona rural da comunidade de 
“Garrafão”, no  município de Itapemirim/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7231
3-180448951218022019-assinado.pdf 
 

67. Indicação n.º 309/2019, do Deputado 
Fabrício Gandini, ao governador do Estado, para 
reconstrução da Rodovia “Roberto Calmon”, que faz 
ligação entre os municípios de Rio Bananal e 
Linhares/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7231
4-182918642018022019-assinado.pdf 
 

68. Indicação n.º 310/2019, do Deputado 
Fabrício Gandini, ao Governador do Estado, para 
instalação de “Academia Popular” na comunidade de 
Panorama, município de Rio Bananal/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7231
5-183351923918022019-assinado.pdf 
 

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

Não havendo quem queira discutir o monopólio 
também da pauta de Fabrício Gandini, em votação. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72303-163114751218022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72303-163114751218022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72304-163428548518022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72304-163428548518022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72306-165456160618022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72306-165456160618022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72310-174627480018022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72310-174627480018022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72311-180152810318022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72311-180152810318022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72312-180328419818022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72312-180328419818022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72313-180448951218022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72313-180448951218022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72314-182918642018022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72314-182918642018022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72315-183351923918022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72315-183351923918022019-assinado.pdf
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Os deputados que aprovam permaneçam como 
se encontram, os contrários se manifestem. (Pausa)  

Contra o voto do Deputado Dary Pagung.  
V. Ex.ª mantém o voto contra? (Pausa)  
Como V. Ex.ª me delegou a missão de dizer, ele 

modifica o voto e vota favorável às indicações do 
Deputado Fabrício Gandini. 

Aprovadas, por unanimidade. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 69. Indicação n.º 
311/2019, do Deputado Hudson Leal, ao governador do 
Estado, para criação do cargo de Técnico em 
Imobilização Ortopédica no Quadro de Pessoal da Área 
de Saúde do Estado.   
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7232
0-085528914719022019-assinado.pdf 
 

70. Indicação n.º 312/2019, do Deputado 
Hudson Leal, ao governador do Estado, para implantação 
e sinalização de redutores de velocidade, lombada,  na 
Rodovia ES 465 em direção a Cascata do Galo, em 
aproximadamente 700 metros após a ponte que divide o 
fluxo para Melgaço e Cascata do Galo, no município de 
Domingos Martins/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7231
8-085213304919022019-assinado.pdf  
 

71. Indicação n.º 313/2019, do Deputado 
Hudson Leal, ao governador do Estado, para Reforma da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro de 
Alcântara Galvêas, 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/Arquivo/Documents/IND/7231
9-085403070819022019-assinado.pdf 
 

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: 72. Indicação n.º 

314/2019, do Deputado Freitas, ao governador do 
Estado, para reabertura da Escola Estadual de Ensino 
Médio de Itabaiana,  município de Mucurici/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7232
6-111142058019022019-assinado.pdf 
 

73. Indicação n.º 315/2019, do Deputado 
Freitas, ao governador do Estado, para reabertura da 
Escola Estadual de Ensino Médio de Itamira,  município 
de Ponto Belo/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7232
7-111317370719022019-assinado.pdf  
 

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

Não havendo quem queira discutir, em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa)  
Aprovadas. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) – Quero o aval de V. Ex.ª, 

senhor presidente, para justificar o voto. Justifico após a 
leitura do Expediente, pode ser? 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) 

–V. Ex.
a
 sempre coerente nas manifestações. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Eu entendi. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) 

– Item 74 da pauta. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 74. Indicação n.º 
316/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao governador 
do Estado, para instalação de guard rail (mureta ou 
defensa metálica) nos trechos considerados de maior 
periculosidade, na Rodovia ES 080 - Bernardino 
Monteiro, no trecho que liga os municípios de Santa 
Leopoldina e Santa Teresa, principalmente na curva 
próxima ao KM 05, no sentido Santa Leopoldina e Santa 
Teresa/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7234
4-120250377419022019-assinado.pdf  
 

75. Indicação n.º 317/2019, do Deputado 
Fabrício Gandini, ao governador do Estado, para 
pavimentação rodoviária da Rodovia ES 080 - Bernardino 
Monteiro, utilizando o método REVSOL, no trecho que 
liga os municípios de Santa Leopoldina e Santa 
Teresa/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7234
5-120428174519022019-assinado.pdf  
 

76. Indicação n.º 318/2019, do Deputado 
Fabrício Gandini, ao governador do Estado, para reforma 
e manutenção das pontes localizadas nas comunidades 
de “Rio da Prata”, “Comunidade Fazenda 7 Quedas” e 
“Ponte do Balanço”, no município de Santa 
Leopoldina/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7234
6-120528127719022019-assinado.pdf  
 

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

Não havendo quem queria discutir, em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como 

se encontram, os contrários se manifestem. (Pausa) 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72320-085528914719022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72320-085528914719022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72318-085213304919022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72318-085213304919022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72319-085403070819022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72319-085403070819022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72326-111142058019022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72326-111142058019022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72327-111317370719022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72327-111317370719022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72344-120250377419022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72344-120250377419022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72345-120428174519022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72345-120428174519022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72346-120528127719022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72346-120528127719022019-assinado.pdf
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Aprovadas por unanimidade. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 77. Indicação n.º 
319/2019, do Deputado Theodorico Ferraço, ao 
governador do Estado, para criação no âmbito 
administrativo e financeiro do Governo Estado, por meio 
de Lei específica, o Programa Social “Vida para Vida”, em 
favor da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros do Espírito Santo.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7235
0-123931663619022019-assinado.pdf  
 

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

Não havendo quem queria discutir, em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como 

se encontram, os contrários se manifestem. (Pausa) 
Aprovada.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 78. Indicação n.º 
320/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 
governador do Estado, para duplicação da ES-490, 
ligando a BR-101, aos municípios de Itapemirim e 
Marataízes/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7235
4-130409666919022019-assinado.pdf   
 

79.Indicação n.º 321/2019, do Deputado Pr. 
Marcos Mansur, ao governador do Estado, para 
construção de um Contorno na ES-490, na entrada que 
dá acesso a localidade de Brejo Grande do Norte, no 
município de Itapemirim/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/
Digital.aspx?id=72355&arquivo=Arquivo/Documents/IND/
72355-130532370219022019-assinado.pdf#P72355  
 

80. Indicação n.º 322/2019, do Deputado Pr. 
Marcos Mansur, ao governador do Estado, para 
construção de uma galeria na BR-482, no KM 0,6 no 
município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7235
7-130704214119022019-assinado.pdf  
 

81. Indicação n.º 323/2019, do Deputado Pr. 
Marcos Mansur, ao governador do Estado, para 
duplicação da BR-482 da Safra a Sede do município de 
Cachoeiro de Itapemirim/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7235
8-130956183319022019-assinado.pdf 
 

82. Indicação n.º 324/2019, do Deputado Pr. 
Marcos Mansur, ao governador do Estado, para 
instalação de um radar ou redutor de velocidade na BR-

482, na altura do Bairro União, no município de 
Cachoeiro de Itapemirim/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7235
9-131122027319022019-assinado.pdf 
 

83. Indicação n.º 325/2019, do Deputado Pr. 
Marcos Mansur, ao governador do Estado, para 
instalação de um radar ou redutor de velocidade na BR-
482, no Trevo da entrada do Bairro Monte Belo, no 
município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7236
0-131241980519022019-assinado.pdf 
 

84. Indicação n.º 326/2019, do Deputado Pr. 
Marcos Mansur, ao governador do Estado, para 
duplicação da ES-488, ligando a BR-101, ao município de 
Cachoeiro de Itapemirim/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7236
1-131405449519022019-assinado.pdf 
 

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

Não havendo quem queria discutir, em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como 

se encontram, os contrários se manifestem. (Pausa) 
Aprovadas. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 85. Indicação n.º 

327/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para recuperação da orla da praia 
do município de Piúma/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7233
6-114416499919022019-assinado.pdf 
 

86. Indicação n.º 328/2019, do Deputado 
Coronel Alexandre Quintino, ao governador do Estado, 
para instalação de um redutor de velocidade ou lombada 
na Rodovia ES 080 na altura do Km08, distrito de Braço 
do Sul, município de São Domingos do Norte/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7233
8-114740859719022019-assinado.pdf 
 

87. Indicação n.º 329/2019,  do Deputado 
Coronel Alexandre Quintino, ao Governador do Estado, 
para pavimentação asfáltica do trecho da BR 101 que 
liga o distrito de Rancho Alegre ao município de Mimoso 
do Sul/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7234
3-115955595719022019-assinado.pdf 
 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72350-123931663619022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72350-123931663619022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72354-130409666919022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72354-130409666919022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72355&arquivo=Arquivo/Documents/IND/72355-130532370219022019-assinado.pdf#P72355
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72355&arquivo=Arquivo/Documents/IND/72355-130532370219022019-assinado.pdf#P72355
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72355&arquivo=Arquivo/Documents/IND/72355-130532370219022019-assinado.pdf#P72355
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72357-130704214119022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72357-130704214119022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72358-130956183319022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72358-130956183319022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72359-131122027319022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72359-131122027319022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72360-131241980519022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72360-131241980519022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72361-131405449519022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72361-131405449519022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72336-114416499919022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72336-114416499919022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72338-114740859719022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72338-114740859719022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72343-115955595719022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72343-115955595719022019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) 
–Em discussão. 

Não havendo quem queria discutir, em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como 

se encontram, os contrários se manifestem. (Pausa) 
Contra o voto do Deputado Vandinho Leite e 

Euclério Sampaio.  
V. Ex.

as
 votaram contrário? Ah, favorável!  

Então, mudando o voto, aprovadas por 
unanimidade. 

 
(Registra presença o Senhor Deputado 
Erick Musso) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 87. Indicação n.º 

330/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 
governador do Estado, para reforçar o policiamento e 
promover ações de segurança, no município de Boa 
Esperança/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/
Digital.aspx?id=72386&arquivo=Arquivo/Documents/IND/
72386-160712754019022019-assinado.pdf#P72386  
 

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

Não havendo quem queria discutir, em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como 

se encontram, os contrários se manifestem. (Pausa) 
Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 89. Indicação n.º 

331/2019, do Deputado Freitas, ao governador do 
Estado, para construção de uma pista de caminhada, 
ciclovia e paisagismo as margens da Rodovia ES-137, que 
liga os municípios de Ponto Belo a Mucurici/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7239
0-162433943819022019-assinado.pdf 
 

90. Indicação n.º 332/2019, do Deputado 
Freitas, ao governador do Estado, para construção de 
uma Escola de Ensino Fundamental e Médio no Distrito 
de Itaúnas, município de Conceição da Barra/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7239
2-164130821119022019-assinado.pdf 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) 
–Em discussão as duas indicações do Deputado Freitas. 

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

Aprovadas. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 91. Indicação n.º 

333/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 
governador do Estado, para que institua, em caráter 
permanente, a “Campanha de Estímulo à Doação de 
Sangue, Tecidos, Órgãos e outras Doações para Fins 
Humanitários” (CEDOA).  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7239
3-164717759419022019-assinado.pdf 
 

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

Não havendo quem queria discutir, em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como 

se encontram, os contrários se manifestem. (Pausa) 
Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 92. Indicação n.º 

334/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao governador 
do Estado, para implementação do projeto “Cerco 
Eletrônico de Segurança” - Sistema Inteligente de 
Monitoramento de Veículos,  nos moldes do 
implementado na cidade de Vitória, nos principais 
centros urbanos do Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7239
1-163909195819022019-assinado.pdf 

 
93. Indicação n.º 335/2019, do Deputado 

Fabrício Gandini, ao governador do Estado, para 

recuperação do trecho da rodovia do “Programa 

Caminhos do Campo”, inaugurada no ano de 2005, com 

trecho aproximado de 5 km entre a Rodovia ES 264 e a 

localidade de “Caramuru”, na divisa entre os municípios 

de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7239

5-165206853819022019-assinado.pdf 

 
94. Indicação n.º 336/2019, do Deputado 

Fabrício Gandini, ao governador do Estado, para reforma 

do piso e cobertura da quadra poliesportiva na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Medio Guilhermina 

Hulda Kruger Reinholz - EEEFM, localizada no município 

de Santa Leopoldina/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/7239

9-171436747519022019-assinado.pdf 

 
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 

DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO 

SIALES 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) 

–Em discussão. 

Não havendo quem queria discutir, em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam como 

se encontram, os contrários fiquem de cabeça baixa. 

(Pausa) 

Um, dois, três, quatro, cinco. Os deputados de 

cabeça baixa votam contrário? Não?  

Então, todos mudaram o voto. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72386&arquivo=Arquivo/Documents/IND/72386-160712754019022019-assinado.pdf#P72386
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72386&arquivo=Arquivo/Documents/IND/72386-160712754019022019-assinado.pdf#P72386
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72386&arquivo=Arquivo/Documents/IND/72386-160712754019022019-assinado.pdf#P72386
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72390-162433943819022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72390-162433943819022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72392-164130821119022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72392-164130821119022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72393-164717759419022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72393-164717759419022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72391-163909195819022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72391-163909195819022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72395-165206853819022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72395-165206853819022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72399-171436747519022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72399-171436747519022019-assinado.pdf
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Aprovadas por unanimidade. 

Senhor secretário, pergunto se há algum 

Expediente a mais a ser lido. (Pausa) 

Não havendo, antes, porém, passo a palavra ao 

Deputado Freitas, que vai justificar o voto com relação 

aos requerimentos que fez, mas eu também concedo um 

aparte ao Deputado Xambinho. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) – 

Obrigado, senhor presidente.  
Gostaria de fazer o registro, nesta manhã, da 

presença dos alunos da Escola Cedtec, de Serra, que estão 
aqui no projeto Escola na Assembleia Legislativa fazendo 
uma visita esta manhã. Quero cumprimentar o professor 
Bruno Santana, que vem acompanhando os alunos. 

Mais uma escola da cidade de Serra que visita o 
Legislativo Estadual e eu tenho a alegria de representar a 
minha cidade.  

Venho aqui cumprimentar todos vocês, alunos da 
Escola Cedtec, do primeiro ano. Sejam bem-vindos. Esta é 
a Casa do povo capixaba, esta é a Casa de vocês e aqui 
vocês têm a oportunidade de conhecer como funciona o 
Legislativo do nosso Estado. Muito obrigado pela visita de 
vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. 
Bom dia. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – 

Com a palavra o Deputado Lorenzo Pazolini, abrindo uma 
exceção a V. Ex.ª. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - (PRP) – 

Senhor presidente, eu vou aderir à manifestação do 
colega Alexandre Xambinho e saudar os alunos da Escola 
Cedtec, de Serra, e parabenizar os professores e a Escola 
do Legislativo por esse trabalho, que é importante, de 
formação da cidadania, de formação de caráter e, 
sobretudo, conhecer o trabalho do Parlamento, do Poder 
Legislativo capixaba. 

Parabéns, então, a todos os alunos, aos 
professores envolvidos e parabéns à Mesa Diretora por 
manter esse projeto de importância na Escola do 
Legislativo. Obrigado, presidente, e obrigado, Freitas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) –

O Deputado Xambinho se manifesta em relação aos 
alunos e professores de Serra, como também o Deputado 
Lorenzo Pazolini, como também abraço o Deputado 
Vandinho Leite. 

Com a palavra, para justificação de voto, o 
Deputado Freitas. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor presidente, Mesa 

Diretora, nobres colegas deputados e deputadas, eu 
também me somo ao registro do Alexandre Xambinho, do 
Deputado Lorenzo e cumprimento os alunos da Escola 
Cedtec, de Serra, e o seu professor Bruno. Parabéns a 
todos. Obrigado pela presença. A Casa recebe vocês de 
braços abertos e voltem sempre ao Legislativo que é o 
poder do povo.  

Senhor presidente, eu quero agradecer aos 
colegas a aprovação das quatro indicações que fiz ao 
Governo do Estado, no dia de hoje, todas elas aprovadas 

aqui pelo plenário.  Quero justificar o voto dizendo 
da importância dessas indicações. As duas primeiras 
indicações são para a reabertura das escolas dos distritos 
de Itamira e Itabaiana. Itamira, lá em Ponto Belo, e 
Itabaiana, lá em Mucurici. Talvez são dois dos municípios 
menores do estado do Espírito Santo.  

Importante dizer que o distrito de Itamira está a 
aproximadamente vinte e cinco quilômetros de distância 
da sede do município de Ponto Belo. Portanto, o distrito 
de Itamira, vinte e cinco quilômetros distantes, Coronel 
Quintino, da sede do município. 

A escola estadual de ensino médio, lá em Itamira, 
contava, no ano de 2017, com aproximadamente setenta 
e dois alunos. Lá em Itamira, estudando no distrito, a 
maioria filhos de produtores rurais, que estudavam 
naquela escola no período noturno e que infelizmente, 
por má gestão, por falta de sensibilidade, por falta de 
humanismo do Governo do Estado, do ex-secretário de 
educação, tiveram a escola fechada lá em Itamira. 

A mesma coisa com o distrito de Itabaiana, com o 
distrito de Mucurici, um município de aproximadamente 
cinco mil pessoas e que a metade desses munícipes mora 
em Itabaiana, a aproximadamente vinte e dois 
quilômetros de distância da sede do município de 
Itabaiana. Setenta e cinco alunos do ensino médio 
também tiveram a escola fechada lá no distrito. O que 
ocasionou isso?  

Uma grande maioria evadiu, parou de estudar. 
São alunos do ensino médio. Isso chega a ser uma falta de 
responsabilidade de um Governo que não valoriza a 
educação. O fechamento da escola estadual de Itamira, o 
fechamento da escola estadual de Itabaiana, todas duas 
com mais de setenta alunos. Se formos imaginar que era 
exclusivamente o ensino médio, o primeiro ano, o 
segundo ano e o terceiro ano do ensino médio, chega-se a 
uma conclusão que tinha uma média de mais de vinte 
alunos por turma e as escolas foram fechadas 
unilateralmente. 

O Ministério Público entrou com recurso e 
mesmo assim o Governo manteve as escolas fechadas. E 
nós apresentamos, no dia de hoje, um requerimento para 
que o atual Governo, com mais sensibilidade humana, 
com mais política social, possa rever a possibilidade de 
reabrir essas escolas, uma vez que tem alunos suficientes 
para poder funcionar e que a maioria evadiu. 

Nós queremos ver reabertas as escolas de 
Itamira, em Ponto Belo, e de Itabaiana, em Mucurici. São 
essas as indicações que os nobres colegas aprovaram no 
dia de hoje, a quem eu agradeço a aprovação, para que o 
Governo possa estudar a possibilidade de reabrir essas 
escolas. 

Foram seis mil turmas fechadas em 2017, em 
2016 e em 2015. Isso, definitivamente, não é de quem se 
preocupa com a educação, principalmente na zona rural, 
nos distritos onde tem muito mais dificuldade para 
estudar. O Governo fecha as escolas dizendo: Não, nós 
não queremos priorizar a educação! E nós pedimos ao 
Governo Renato Casagrande para que possa rever a 
possibilidade de que as escolas possam ser abertas. 

 Da mesma forma, nós sugerimos também que 
possa ter uma ciclovia entre Ponto Belo e Mucurici, 
Deputado Vandinho. V. Ex.ª conhece bem a região, V. Ex.ª 
visitou muito o interior enquanto secretário de esportes. 
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Mucurici a Ponto Belo, são menos do que três 
quilômetros. Nós temos uma rodovia estadual. E por que 
não oportunizar a política social, fazendo uma ciclovia 
para que os munícipes de Ponto Belo e de Mucurici 
possam fazer atividade física ao final do dia e fazer 
caminhada e fazer ciclismo nessas ciclovias, que nós 
estamos sugerindo para que o Governo construa, de 
Ponto Belo a Mucurici? São dois municípios ligados um ao 
outro. Uma pista estreita, sem acostamento.  

E nós pedimos carinhosamente ao Governo que 
estude a possibilidade de fazer uma ciclovia entre esses 
dois municípios, que será de grande valia para todos 
daquela região.  

Agradeço a sensibilidade dos colegas de aprovar 
as nossas indicações.  

Muito obrigado! 
 

(Registra presença  a Senhora Deputada 
Janete de Sá) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – 

Passamos, então, a fase das Comunicações.  
Com a palavra o Deputado Luciano Machado. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Senhor 

Presidente em exercício e Vice-Presidente Marcelo 
Santos, 2.º Secretário Dr. Emílio Mameri, a todos os 
nossos nobres deputados, a todos os funcionários da 
nossa Casa Legislativa, toda a imprensa, todos os 
assessores aqui presentes, a todos que compõem a 
galeria prestigiando esta sessão, eu deixo aqui um abraço 
a todos.  

Quero iniciar parabenizando o Deputado Marcos 
Garcia, líder da bancada do PV, por uma indicação. Dentre 
todas as indicações importantes lidas aqui hoje, a dele me 
chamou a atenção, pedindo que o Governo do Estado crie 
uma situação e uma condição compensatória para os 
municípios que cuidam bem do seu lixo. Isso é um bom 
incentivo, Deputado Dary Pagung. Eu sei da história de 
que Baixo Guandu já teve um tratamento bom com o lixo. 
Tem ainda. Pois é, então eu vejo que é um grande meio 
de mobilizar, de incentivar as administrações públicas 
municipais a cuidarem desse tema tão importante na vida 
das pessoas, na vida do meio ambiente e na saúde do ser 
humano.  

Mas, eu quero, aqui, fazer um comentário sobre 
um fato muito importante que está acontecendo hoje, no 
Espírito Santo, em relação aos cafés especiais. Nós temos 
a BSCA, que está fazendo um trabalho no Alto Caparaó, 
que é em Minas Gerais, junto com o Espírito Santo, na 
região mais próxima ao portal do Pico da Bandeira, mas 
que envolve alguns municípios, até de Marechal Floriano, 
Domingos Martins, Brejetuba, São José do Calçado, 
Castelo, regiões onde tem pontos mais montanhosos, que 
dão um café tardio que é denominado Flor de Março. 

Estamos aí numa luta, que já está bem avançada 
a nível nacional, onde está sendo denominada essa região 
mais referente ao Caparaó capixaba e alguns municípios 
de Minas, como identificação geográfica de cafés de 
qualidade. Assim como o Brasil inteiro conhece fama do 
queijo da Serra da Canastra, nós também vamos 
referenciar o nosso café como café especial, como 
identidade geográfica da região do Caparaó, mais ao 

entorno do Pico da Bandeira. Então, isso vai agregar valor 
ainda maior ao nosso produto no café de qualidade. Hoje, 
tem essa BSCA, que quer dizer, Brazil Specialty Coffee 
Association – Associação Brasileira de Cafés Especiais –, 
com vinte profissionais mais capacitados do Brasil fazendo 
essa avaliação.  

Então, é um momento importante e eu aqui 
sugiro que o Governo do Estado crie mais eventos na 
questão da qualidade do café no Espírito Santo. Que o 
grande dilema é que quando nós vamos participar de um 
concurso em Minas Gerais, Deputado Freitas, nós temos 
que pagar dezessete por cento de imposto de 
transferência do nosso produto para lá, que é uma coisa 
legal; assim como Minas Gerais, quando participa aqui, 
também paga esse imposto. Então, é uma questão 
tributária que depende de ações em nível de Congresso 
para modificar. Mas, enquanto isso não é modificado, e 
também não é uma coisa injusta, porque ao contrário, o 
Governo estaria fazendo renúncia de receita, mas é 
importante que nós, no Espírito Santo, consolidemos 
eventos nacionais para que nós possamos sediar e os 
produtores capixabas não paguem essa diferença de 
imposto. Então, os eventos no Espírito Santo vão fazer a 
diferença a favor dos nossos produtores. 

 Então, eu vou colocar nessa pauta com o nosso 
secretário de Estado da Agricultura, com o nosso querido 
Governador José Renato Casagrande, para que possamos 
colocar isso como uma pauta muito importante e 
presente na vida dos nossos produtores rurais.  

Quero, também, falar, já que estou falando na 
agricultura, da reforma agrária de forma respeitosa, 
porque acho que ela precisa existir. Talvez seja uma 
grande solução, uma das grandes soluções para o nosso 
país, para a geração de emprego e renda, que nós 
possamos priorizar a reforma agrária. Temos a UTE, que 
funciona dentro do Idaf, que é Unidade Técnica Estadual, 
e temos o Fundo Nacional, que tem dinheiro para investir, 
mas as coisas em nível nacional não estão andando ainda. 
É preciso que se coloque isso numa pauta importante e 
diária, para que nós possamos recuperar o tempo 
perdido. 

Se vocês andarem em qualquer favela do Brasil, 
das consideradas mais violentas, e conversarem com as 
pessoas - digo isso, porque já andei, trabalhei numa 
empresa onde visitava favelas, visitava obra dentro de 
favelas -, no mínimo, noventa e nove por cento são 
pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras, que saíram 
do interior para a cidade grande em busca de dias 
melhores e depois não conseguiram dinheiro para voltar 
para casa porque não achavam dias melhores na cidade 
grande. Aí, iam encostando-se aos locais que passaram a 
ser denominados de favela. Então, se você for à Antares, 
que é violenta, no Rio; à Restinga; se forem a Furquim 
Mendes ou se forem a qualquer favela do Espírito Santo 
também, as pessoas ali são de origem do interior, de 
origem da agricultura e que sabem lidar - os mais velhos 
que chegaram lá sabem lidar - no campo. Então, a 
reforma agrária não vai definir e resolver todos os 
problemas, mas vai ajudar muito a vida do produtor, a 
vida do cidadão e da cidadã que têm origem no campo. 

A reforma agrária que digo é aquela que 
respeita o direito de propriedade, que forma associações. 
Vejo o Deputado José Esmeraldo; várias emendas dele, 
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por exemplo, são com foco em associações. E muitas 
dessas associações de origem da reforma agrária, do 
banco da terra, do crédito fundiário, onde as pessoas 
formam associação, Deputado Coronel Quintino, e ali vão 
procurar quem quer vender uma propriedade. Uma 
propriedade de vinte alqueires pode atender vinte 
famílias sem tomar a terra de ninguém, comprando de 
quem quer vender, e existe o fundo para isso, depende 
que seja priorizado pelo Governo Federal. E que o 
Governo do Estado invista, coloque mais técnicos na 
nossa UTE, porque, infelizmente, o quadro lá foi 
diminuindo ao longo dos últimos anos. Está na hora de 
fortalecer e aumentar esse quadro. 

Deputado Dary Pagung, à vontade. 
 
O Sr. Dary Pagung - (PRP) - Quero parabenizar 

V. Ex.ª por trazer uma fala importante nesta Casa. 
Semana passada, visitei uma propriedade que 

foi comprada nesse molde que V. Ex.ª está falando, no 
município de Nova Venécia. É muito importante. O 
próprio produtor paga a sua propriedade com pequeno 
recurso, porque o Governo Federal tem um programa 
para isso. 

Quero aqui, Deputado Luciano, dizer que os 
nossos produtores rurais, principalmente doa região 
noroeste do estado do Espírito Santo, da região do 
Caparaó, pede socorro. Nós agora criamos essa frente 
parlamentar. Vamos debater sobre esse assunto. V. Ex.ª 
está nessa frente, e quero que V. Ex.ª traga a sua 
experiência de prefeito, de ex-funcionário na gerência da 
Seag, para que possamos trabalhar muito nesse mandato 
para ajudar os produtores rurais. 

 
(Registra presença o Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço) 

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

pelas falas, Deputado Dary Pagung.  
Concluindo, digo isso também com experiência 

própria, porque fui prefeito em Guaçuí. Foi o primeiro 
município a trazer esse estilo de reforma agrária e, na 
época, assentamos quatrocentos e quatro famílias, 
Adelaide, você que é uma pessoa que conhece a 
agricultura como poucos. Então, quero dizer que foi uma 
experiência muito positiva. Logicamente que por falta de 
maior assistência técnica, por falta de maior apoio dos 
Governos, muitos não aguentam se sustentar ali. Mas a 
reforma agrária bem trabalhada, com assistência técnica, 
com acompanhamento, com fiscalização, vai trazer 
grandes retornos para o Espírito Santo, para as famílias 
capixabas, para a agricultura familiar, para todos que 
sonham com um Espírito Santo melhor e com uma 
qualidade melhor de vida para o nosso povo.  

Um abraço. Obrigado.   
 

(Registra presença a Senhora Deputada 
Raquel Lessa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - PSL) – 

Muito obrigado, Deputado Luciano Machado.  

Continuamos, aqui, a fase das Comunicações, na 

Assembleia Legislativa, transmitida ao vivo pela TV 
Assembleia e pela TV Educativa. 

Pessoal da galeria, muito obrigado pela 
consideração de estar aqui.   

Com a palavra, o Deputado Marcelo Santos.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) – Senhoras e 
senhores, bom-dia! O que me traz à tribuna desta Casa é 

repercutir as ações que a Comissão de Infraestrutura, ao 

longo dos anos, vem desenvolvendo, mas, em especial, 

duas ações pontuais, Deputado Vandinho, Deputado 
Lorenzo, que eu quero destacar aqui, hoje.  

No ano de 2017, ineditamente assinamos um 

convênio de cooperação técnica entre o Conselho 

Regional de Engenharia e a Assembleia, através da 
Comissão de Infraestrutura. Esse convênio, ao qual pouco 

foi dado atenção, teve uma importância muito grande e 

positiva para o estado do Espírito Santo, por mais que 

negativos sejam os laudos que foram emitidos desde 
então.  

Em 2017 celebramos o convênio, e começamos a 

atuar, Coronel Quintino.  

No ano de 2018, mais precisamente no mês de 
junho, fizemos um cronograma de fiscalização, Deputado 

e Delegado Danilo Bahiense, acompanhado do meu amigo 

Capitão Assumção: a fiscalização das três pontes do eixo 

metropolitano - a Terceira Ponte, a Segunda Ponte e a 
Ponte Florentino Avidos.    

Nesse mesmo cronograma, também havíamos 
deliberado a fiscalização dos terminais rodoviários; dos 
dez terminais rodoviários. Isso no mês de junho. 
Deliberamos também, naquele período, a fiscalização nas 
áreas que recebiam um volume enorme de pessoas: áreas 
de eventos. Principalmente nesse período sazonal, onde 
as cidades, principalmente as banhadas pelo mar, 
recebem um número maior de turistas do que a 
população, e realizam grandes eventos. Cito, por 
exemplo, Guarapari, o próprio município de Vitória, o 
próprio município de Serra, enfim, toda a costa capixaba. 
Mas, infelizmente, no mês de julho, um mês depois, foi 
interditado o Terminal de Itaparica, por conta de um 
problema grave e, naturalmente, pela falta de 
manutenção.  

Mas, antes disso, fizemos fiscalização na Terceira 
Ponte, que estava em condições tranquilas; sofria 
reparos, Deputada Iriny. Fizemos fiscalização na Ponte 
Florentino Avidos, que já havia sofrido reparo há um bom 
tempo, mas a estrutura diferenciada dela garantia a 
segurança das pessoas que por ali trafegavam.  

O fato que nos chamou a atenção foi a Segunda 
Ponte, conhecida como Ponte do Príncipe. Nessa 
enxergamos algumas imperfeições, detectadas ali pela 
vistoria feita pelos engenheiros filiados, registrados junto 
ao Crea.  

Solicitamos, assim, imediatamente... Porque a 
ponte é bipartida, Deputado Torino; administrado um 
pedaço dela pelo Dnit e outro pedaço pelo DER, ou seja, 
União Federal e Governo do Estado. Oficiamos os dois 
pedindo celeridade, uma vez que a falta de manutenção 
poderia gerar graves problemas no futuro, o que não há 
risco algum, por exemplo, de a ponte desabar.  

Mas também, Deputado Gandini, oficiamos o 
Ministério Público Federal. Porque a parte mais 
comprometida da ponte, na falta de manutenção, é a 
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parte administrada pelo Dnit. O Ministério Público 
Federal, assim agindo – inclusive, continua – fez as suas 
ações. Mas, infelizmente, nada foi feito para que pudesse 
sanar, por exemplo, os problemas, na parte que é do Dnit.  

O DER fez alguma coisa, que eu costumo dizer: 
meia boca, para tentar enganar até a população. Porque 
cai a ação, tampa os problemas, mas não resolve.  

 
Com a palavra, o Deputado Pazolini.   
  
O Sr. Delegado Lorenzo Pazolini - (PRP) – Senhor 

Vice-Presidente, Deputado Marcelo Santos, obrigado pelo 
aparte.  

Parabenizo V. Ex.ª pela iniciativa inovadora de 
firmar um convênio com o Crea - Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - que, efetivamente, tem um 
trabalho conhecido em todo o Brasil, especificamente no 
estado do Espírito Santo. E, sobretudo, trazendo 
profissionais habilitados, somando com os quadros 
técnicos desta Casa, para que possamos verificar, in loco, 
eventuais inconformidades, e para que evitemos 
tragédias, como o Brasil tem visto: Brumadinho, o CT do 
Flamengo e outras tragédias.  Então, V. Ex.ª, como já 
exerce mandatos profícuos nesta Casa, registro aqui o 
meu sincero reconhecimento pelo trabalho de V. Ex.ª e 
que continue – certamente vai continuar – porque 
precisamos evitar tragédias anunciadas.  

Só para fazer esse registro. Agradeço. Muito 
obrigado, Excelência. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Muito 

obrigado. Vamos continuar, esse é o compromisso que 
temos com os colegas deputados, membros e com os não 
membros, mas membros desta Parlamento, e com a 
sociedade. Esse é o reflexo que queremos, que seja 
alcançada toda população. 

Mas, enfim, passo seguinte, fizemos vistoria, 
determinamos a vistoria nos terminais: um interditado e 
nove terminais que são alcançados pelo sistema de 
transporte coletivo.  

A vistoria começou no mês de outubro, concluiu 
no mês de dezembro, mês esse que o Poder Legislativo 
entrou de recesso. Então, não podíamos apresentar esse 
relatório porque a Casa estava de recesso, as comissões já 
estavam diluídas e só voltamos a funcionar na segunda-
feira, última passada, quando já tínhamos a nova 
composição das comissões. A eleição que culminou na 
minha reeleição de presidente, elegendo um novo vice-
presidente e os outros membros efetivos e suplentes.  
 Foi apresentado esse laudo e, estranhamente, 
apontado de novo aquilo que é um problema não só no 
Espírito Santo, mas no país:  a falta de manutenção, 
Deputada  Iriny. A falta de manutenção nos nove 
terminais – porque o décimo já está interditado também 
por falta de manutenção e com risco iminente de queda –
, assusta todos nós. 

Não basta apenas executar a obra, ela tem que 
ser feita com qualidade, dentro das normas estabelecidas 
pelo setor de engenharia e ela tem que sofrer um 
processo de manutenção. O que não ocorre. 

Por que o Terminal de Itaparica foi interditado? 
Porque ele não sofreu as manutenções devidas ou talvez 

não existia um projeto executivo a contento que ele 
pudesse ser construído, Deputado Vandinho, dentro das 
normas estabelecidas. Por que o Terminal de Jardim 
América, o terminal mais jovem dos dez terminais, tem 
problemas expostos? Infiltração, problema na estrutura 
de concretagem, contaminação na ferragem, ferrugem, 
piso irregular. 

Deputada Iriny, mulheres, crianças, jovens, 
adultos, pessoas que têm dificuldade de locomoção, que 
usam cadeira de rodas, muletas, não têm direito a um 
banheiro decente nos terminais. Tem barata na caixa 
d’água, aquela mesma com que você lava a mão ou utiliza 
o bebedouro. O filtro não vai tirar essa impureza. 

O que queremos? Primeiro registrar. O Governo 
Casagrande começou agora, há pouco mais de trinta dias. 
O que queremos, que não aconteceu dessas 
manutenções, é que possa acontecer agora, mas 
lembrando sempre que o CNPJ do Governo é o mesmo. 
Termina um Governo, começa outro, vai iniciar outro lá 
na frente e as manutenções têm que acontecer. E não é 
por conta de Governo a ou Governo b, o importante é o 
compromisso com o dinheiro público.  

O cidadão que utiliza o sistema de transporte 
coletivo paga passagem, ela é subsidiada pelo Governo. 
Em todo o mundo o transporte coletivo é subsidiado pelo 
Governo, mas um pedaço desse subsídio também é pela 
população que carece de um investimento melhor. 

Em conversa com o próprio Governador, há uma 
tendência muito forte de que seja transferida a gestão ao 
invés da Ceturb, ao invés do poder público administrar – 
porque de fato administra muito mal – passar para o setor 
privado. E aí uma PPP pode funcionar e talvez trazer mais 
qualidade, porque o braço do poder público não tem 
competência para gerir dez terminais. Está claro e 
evidente. Está claro e evidente que o Governo não tem 
competência para gerir os terminais. E a população vai 
esperar que as manutenções aconteçam até que um dia 
alguém chegue e fale: Vamos ter que interditar que ele vai 
cair? Se é que vai dar tempo de falar isso. 

Não há nenhum risco eminente de queda.  
Nenhum, quero assegurar a você cidadão que me dá a 
oportunidade de chegar a você através do canal da TV 
Assembleia. Mas se não sofrerem as manutenções, 
conforme apontou o laudo, aí sim, em um futuro talvez 
não tão distante, tenhamos que interditar esses nove 
terminais porque o décimo já está interditado. 

Então, quero agradecer aos meus colegas 
deputados que me auxiliam nesse trabalho que não é 
fácil, porque apontar problema politicamente é muito 
fácil. Subir na tribuna da Assembleia, falar mal do 
Governo, e não é isso que estamos querendo falar, até 
porque acredito no Governo Renato Casagrande.  

Tecnicamente, foi isso que fizemos: celebramos 
um convênio com o Conselho Regional de Engenharia e 
vamos celebrar outro  agora com a Associação Brasileira 
de Engenheiros, tecnicamente, apontando os erros de 
projetos e a falta de manutenção que vai encarecer e ter 
que arrancar mais dinheiro do cofre público, porque 
quando você não faz a manutenção preventiva, no tempo 
certo, você gasta mais dinheiro, não é investimento. E 
quem paga esse investimento a maior não somos nós 
deputados, não é o governador, não é o secretário de 
Transportes, não é o presidente da Seturb, é a população 
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que paga lá, humildemente, seus impostos para fazer o 
Estado arrecadar e que deveria fazer as manutenções e 
não fez.  

Então, eu quero, aqui, depositar minha inteira 
confiança no Governo Renato Casagrande, acreditando, 
este deputado, que as manutenções serão feitas e que 
nós teremos, de fato, a garantia, para o cidadão que 
utiliza o sistema de transporte coletivo, de um 
atendimento decente e humano.  

Muito obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – 
Obrigado, Deputado Marcelo Santos. Fase das 
Comunicações, nesta quarta-feira. Agora com a palavra 
Marcos Garcia.  

Muito bom dia aos telespectadores.  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Bom dia! Bom 

dia, Presidente Torino Marques! Bom dia, meu amigo 
Luciano Machado, 1.º Secretário, do meu partido, PV. 
Bom dia, deputados e deputadas! Bom dia à imprensa! 
Bom dia a todos os ouvintes. 

Eu apresentei aqui o Projeto de Lei n.º 074/2019, 
que autoriza o Governo do Estado a adotar medidas 
compensatórias para os municípios que promovam e 
invistam na coleta seletiva e de reciclagem dos lixos e 
resíduos urbanos. 

Eu só fiz a indicação, não foi nem uma indicação, 
isso aqui foi um projeto autorizativo. Isso não obriga o 
Governo a aceitar o projeto, mas sim um projeto 
autorizativo. Então, eu recorri à Comissão de Justiça, 
porque esse projeto é muito importante para os 
municípios. Então, está aqui a minha reivindicação. A 
Mesa devolveu o projeto e eu recorri à Comissão de 
Justiça. 

Também apresentamos aqui uma indicação do 
programa Faça Fácil. Esse programa já foi instalado em 
Cariacica, ele é muito importante. Estamos querendo 
levá-lo ao município de Linhares, que é um município 
grande e que absorve muitas pessoas dos municípios 
vizinhos, tipo a cidade de Bananal, cidade de Sooretama, 
que é bem colada, Jaguaré e alguns municípios bem 
próximos. Vai ser muito útil ao Norte do estado, porque 
esse projeto Faça Fácil concentra todos os documentos 
num lugar só. As pessoas podem vir e tirar Identidade, 
CPF, Carteira de Motorista. Isso vai estar centralizado num 
local só, então é muito importante para que nós 
possamos ter esse serviço no Norte do estado, na cidade 
Linhares, uma cidade que tem uma estrutura muito boa e 
que, com certeza, vai dar condições de fazer um grande 
trabalho com esse serviço Faça Fácil. 

Quero também agradecer aos meus colegas 
deputados e deputadas, a esta Casa, porque cheguei aqui 
há pouco tempo e graças a Deus conquistei uma amizade 
muito grande. Consegui fazer muitos amigos aqui e 
agradeço a colaboração de todos os deputados com a 
minha pessoa, porque um deputado chegando agora 
nesta Casa realmente precisa de ajuda. E, aos poucos, nós 
estamos conseguindo levar o mandato com muita 
responsabilidade, com muita cautela e agradeço isso aos 
meus amigos deputados que têm contribuído muito 
comigo. Muito obrigado a todos. Fica aqui o meu bom-dia 
e os meus agradecimentos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – 

Obrigado, Deputado Marcos Garcia! Agora com a palavra 
Pr. Marcos Mansur. 

Estamos na TV Assembleia, em todo o estado do 
Espírito Santo, também na TV Educativa. Eu quero mandar 
um abraço para uma pessoa que está assistindo à TV 
Assembleia agora lá em Guarapari, o Vitor Ricardo. 
Obrigado, Vitor Ricardo e todos os telespectadores. 
 

O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – Senhor 
presidente, colegas deputados e deputadas, nossos 
colaboradores dos trabalhos desta manhã, cumprimentar 
os nossos amigos da galeria que nos prestigiam, 
cumprimentar a imprensa, cumprimentar os nossos 
telespectadores da TV Ales, os nossos internautas. 

Antes de tratar do tema principal que me traz a 
esta tribuna, nesta manhã, quero falar da necessidade 
urgente que nós temos de uma reforma política no Brasil. 
Dentre as reformas que precisam ser efetuadas, sem 
dúvida alguma, a reforma política é uma das principais. 
Haja vista que nós estamos observando, agora, a 
tremenda confusão que está acontecendo no Governo 
por conta de candidatas laranjas Brasil afora. Todos os 
partidos, quase todos os partidos, nesta última eleição, 
neste último pleito, tiveram esse problema. Já está 
constatado, já está sendo apurado pela Polícia Federal, 
sendo apurado pela Procuradoria-Geral da República, de 
que a maioria dos partidos teve problemas e usou 
mulheres como laranjas para esquentar dinheiro de 
campanha, inclusive o partido do Presidente Bolsonaro, 
inclusive o PSL, que está envolvido agora, no olho do 
furacão, com problemas. O Bebianno, agora, joga para 
um, o outro joga para outro, respingando no próprio 
presidente. 

Então, a gente precisa de uma reforma, 
precisamos tratar de forma séria essa questão de 
financiamento de campanha, de reforma partidária. 
Precisamos debruçar sobre esse tema de uma maneira 
efetiva. 

Mas, o assunto principal que quero aqui falar 
nesta tribuna, nesta manhã, é uma bandeira que tenho 
levantado desde o meu primeiro mandato aqui, nesta 
Casa. Vim com uma missão de defender, principalmente o 
Sul do estado do Espírito Santo, na questão econômica. 
Nós temos visto que, principalmente nas duas últimas 
décadas, o Sul do estado do Espírito Santo vem 
empobrecendo, vem se depauperando, e é nítida uma 
regressão econômica no Sul do estado do Espírito Santo.  

Eu já disse aqui, várias vezes, que o Sul do estado 
do Espírito Santo vive numa Faixa de Gaza, 
economicamente falando, porque ele vive espremido pelo 
Rio de Janeiro, que oferece grandes incentivos, ele vive 
espremido pelos incentivos de Minas Gerais e vive 
também espremido pela região Norte e pela região 
Central do estado do Espírito Santo.  

A região Norte, é sabidamente também, já há 
quase três décadas é beneficiada pelos incentivos fiscais 
da Sudene. A região Central, aqui, é beneficiada pela 
situação portuária, incentivos de importação, de 
exportação. E o Espírito Santo, está provado, e com 
dados, inclusive, do Instituto Jones dos Santos Neves, que 
nessas duas décadas vem perdendo em renda per capita. 
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Os nossos cidadãos, os nossos munícipes vêm sofrendo. 
Por exemplo, o Instituto fez um comparativo em relação à 
região Norte e em relação à região Central que a renda 
per capita no Sul do estado do Espírito Santo precisa do 
dobro de tempo para acompanhar a renda per capita da 
nossa região Central e da região Norte. 

Então, tenho levantado essa bandeira aqui. Lá 
ainda no primeiro mandato, quando vim para cá, pedi ao 
então Governador Renato Casagrande, que agora 
retornou para o Governo, que olhasse essa situação com 
carinho. Fiz aqui várias indicações, vários projetos de 
indicação. Olhamos que no orçamento tinha um fundo 
chamado Fundepar, que tinha duzentos milhões de 
reserva naquela época e pedi ao governador que 
destinasse, pelo menos, cem milhões daquele fundo para 
que pudesse reforçar e ajudar as empresas ali no Sul do 
estado.  

Aqui abro um parêntese para dizer que nós não 
queremos tirar os incentivos do Norte e nem queremos 
tirar os incentivos do Centro. O que nós queremos é que 
se equipare, que o estado cresça de maneira equilibrada, 
de maneira uniforme, e que haja equidade nessa 
distribuição de incentivos dentro do nosso estado.  

Pedi ao Governador Renato Casagrande que 
utilizasse do Fundepar, uma parte desses recursos, para 
que a gente pudesse injetar na nossa economia do Sul do 
estado. O tempo passou, não foi possível o governador 
operar naquela época. Continuei com essa bandeira no 
Governo Paulo Hartung, solicitei. O governador, na 
metade final do Governo dele, sensibilizou-se, entendeu a 
importância e a necessidade de nós fazermos isso, e a 
pedido deste deputado ele criou e estabeleceu o Fundesul 
com cinquenta milhões. Eu pedia cem e ele estabeleceu 
cinquenta. Hoje nós temos o município de Presidente 
Kennedy irrigando com mais cinquenta milhões.  

Pois bem, eu agora falando novamente com o 
novo Governo Renato Casagrande, que vem com uma 
proposta diferenciada, ele vem com muito gás, com muito 
ânimo, fiquei muito feliz quando o governador já noticiou 
na imprensa estadual que ele vai criar fóruns de 
desenvolvimento econômico estado afora e vai tratar 
dessas questões regionalizadamente. Fico feliz porque ele 
já deu o sinal, ele já disse que vai começar pela região Sul.  

E aqui eu trago uma proposta de um projeto, 
um projeto indicativo para o Governo, de que ele possa 
estabelecer uma liderança porque vejo que hoje nós 
precisamos dessa liderança dele junto com a nossa 
bancada federal, e esta Casa, principalmente os 
deputados do Sul do estado do Espírito Santo, para que a 
gente possa proceder à intermediação junto ao Governo 
Executivo Federal, para que seja concedido às pessoas 
jurídicas e titulares de projetos de instalação, de 
modernização, de ampliação, de diversificação de 
empreendimentos instaladas na nossa região Sul do 
estado do Espírito Santo. Que haja isenção de benefício 
fiscal do Imposto de Renda de pessoa jurídica, PIS/Pasep, 
Confins e IPI, por um período de dez anos contados a 
partir dessa nossa conversa e, assim que a gente puder 
estabelecer, nos mesmos moldes que são aplicados à 
Sudene aqui no Norte do estado do Espírito Santo, desde 
que todos esses benefícios sejam efetivamente utilizados 
na instalação e na modernização, na ampliação e na 

diversificação de empreendimentos dessas pessoas 
jurídicas. 

O que nós queremos é resgatar a capacidade 
de geração de emprego, de mão de obra, de salário, de 
renda e de empregabilidade para o Sul do estado do 
Espírito Santo. Nós queremos o Norte crescendo sim, mas 
a gente não quer ficar no Sul chupando o dedo e ver as 
empresas se instalando apenas em Linhares, apenas em 
São Mateus, apenas ao longo aqui da Grande Vitória. O 
Sul do estado quer também o seu quinhão e a sua 
participação nesse bolo econômico do estado do Espírito 
Santo. Muito obrigado, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Eu 

queria fazer uma proposta aos senhores deputados e às 
senhoras deputadas. Nós temos ainda mais vinte e cinco 
minutos de fase de Comunicação. Então, se nós tivermos 
aqui mais dez minutos para cada orador, nós teremos de 
dois a três oradores, que seriam a Deputada Raquel Lessa, 
o Deputado Renzo e o Deputado Sergio Majeski, pela lista, 
pela sequência de ordem alfabética. Quero propor que 
nós possamos encerrar esta sessão, entrarmos em 
extraordinária em três minutos, para que nós possamos 
apreciar os dois projetos do Deputado Lorenzo. Eu 
asseguro essas três falas depois da votação desse projeto 
dele nesses minutos que restam ainda a esses três 
oradores. 

Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. (Pausa) 

Aprovado. 
Está encerrada a sessão. Vamos convocar a 

próxima, com os projetos em discussão, em regime de 
urgência, n.

os
 57 e 59, às 10h05min. 

 
(Comunicamos que a próxima sessão 
será extraordinária, hoje, às 10h05min, 
cuja Ordem do Dia é o seguinte: 
Discussão única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei n.

os
 

57/2019  e 59/2019)  
 

Encerra-se a sessão às dez horas.  
 
*As inserções em negrito trata-se de previsões 

regimentais relativas às fases ou às ocorrências desta 
sessão. 
 

 

QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 DE 
FEVEREIRO DE 2019. 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico,  para ensejar o início da sessão, 
comparecem os Senhores Deputados  
Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, 
Capitão Assumção, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo Pazolini, 
Doutor Hércules, Dr. Emílio Mameri, Dr. 
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Rafael Favatto, Enivaldo dos Anjos, Erick 
Musso, Fabrício  Gandini, Freitas, Iriny 
Lopes, José Esmeraldo, Luciano Machado,  
Marcelo Santos, Marcos Garcia, Pr. Marcos 
Mansur, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, 
Sergio Majeski, Theodorico Ferraço,  Torino 
Marques e Vandinho Leite) 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) –  

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 
sessão. 

 
(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 
Deputado Luciano Machado e 2.ª 
Secretaria, a convite do Presidente, 
o Senhor Deputado Torino 
Marques) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PRB) – 

Há quorum para a abertura da sessão de acordo com 
o painel eletrônico.  

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta e convido o Deputado Torino Marques a fazer 
a leitura de um versículo da Bíblia. 

 
(O Senhor Deputado Torino 
Marques lê João, 3:16) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PRB) – 

Ata aprovada como lida. Dispenso a leitura da ata.  
Se há Expediente, eu pergunto ao Deputado 

Luciano Machado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Não há Expediente a ser lido. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PRB) – 

Não havendo Expediente a ser lido, nós passamos à 
Ordem do Dia. 

 
1 - Discussão, em regime de urgência, 

ao Projeto de Lei n.º 59/2019. 
 

(Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 
57/2019) 

Pergunto ao Deputado Danilo Bahiense se 
pode ser conjunta ou se quer fazer separado as 
comissões. (Pausa) Pode ser conjunta? Deputado 
Enivaldo dos Anjos pela Comissão de Finanças, pode 
ser conjunta? (Pausa) Então, conjuntamente a 
Comissão de Justiça está convocada, Deputado 
Fabrício Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FABRÍCIO GANDINI - PPS) – Senhor presidente, 
antes de iniciar, Deputado Majeski fez um pedido 

aqui em relação à CPI do Pó Preto. Queria reforçar o 
mesmo pedido: que a gente possa dar 
encaminhamento, tendo em vista que outros 
procedimentos foram colocados antes e esse já está 
protocolado há algum tempo. 

Discussão única em regime de urgência do 
Projeto de Lei 57/2019 do Deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a proibição da 
entrada, permanência ou hospedagem de crianças e 
adolescentes em motéis ou estabelecimentos 
congêneres e dá outras providências. 

Tendo quorum as comissões conjuntas, eu 
vou avocar a matéria, dar o parecer pela 
constitucionalidade e também pela aprovação do 
mesmo nas seguintes comissões. 

Vou passar a abrir para discussão. Alguém 
gostaria de discutir a matéria? (Pausa)  

Não havendo, nós vamos passar à votação. 
 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Deputado Vandinho Leite? (Pausa)  
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa)  
Com o relator. 
Deputado Freitas? (Pausa)  
Com o relator. 
Deputado Coronel Quintino? (Pausa)  
Com o relator. 
Deputado Rafael Favatto? (Pausa)  
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa)  
Com o relator. 
 
Aprovado na Comissão de Justiça, passamos 

a colher os votos da Comissão de Segurança, tendo 
em vista que o parecer está sendo dado em 
conjunto. 

Delegado Danilo Bahiense? (Pausa)  
Com o relator. 
Deputado Coronel Quintino? (Pausa)  
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FABRÍCIO GANDINI - PPS) – Deputado Euclério 
Sampaio? (Pausa)  

Deputado Capitão Assumção? (Pausa)  
Deputado Delegado Lorenzo Pazolini? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator. 
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Deputado Luciano Machado?  (Pausa) 
 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FABRÍCIO GANDINI - PPS) – Deputado Doutor 
Hércules, tendo em vista que nós tivemos uma 
ausência? (Pausa)  

Com o relator. 
 
Aprovado na Comissão de Segurança, 

passamos a colher os votos da Comissão de 
Finanças. 

Deputado Euclério Sampaio? (Pausa) 
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Fabrício Gandini vota com o 

relator. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Também com o relator. 
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FABRÍCIO GANDINI - PPS) – Com o relator também. 
Aprovado nas comissões pertinentes.  
Devolvo à Mesa para prosseguimento da 

matéria. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PRB) – 

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

votação. 
Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa)  
Aprovado. 
À Secretaria para extração dos autógrafos. 
Deputado Hércules para justificar voto. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) – Senhor 

presidente, prezados colegas deputados e 
deputadas, quero parabenizar o Deputado Delegado 
Pazolini e, ao mesmo tempo, lembrar que em 2017 
eu apresentei o mesmo projeto, com o mesmo teor, 
que dispõe sobre a preferência de idosos, mulheres 
grávidas ou com criança de colo e pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida nos assentos de 
transporte coletivo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PRB) – 

Deputado Hércules, só uma correçãozinha: o senhor 
está falando sobre o item 2, não é. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) – Sim. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PRB) – 

Porque a votação foi do 1. Nós estamos na fase da 
justificativa. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) – Eu peço 

desculpa então pelo equívoco. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PRB) – 

Aí, se o senhor nos permitir, a gente faz a votação do 
2, e o senhor entra na justificativa. Pode ser? 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) – Ok, 

tudo bem.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PRB) – 
2 - Discussão única em regime de urgência ao 
Projeto de Lei n.º 59/2019. 

 
Convoco conjuntamente as Comissões de 

Justiça, Mobilidade Urbana e Finanças. Deputado 
Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FABRÍCIO GANDINI – PPS) - Há quorum nas 
comissões pertinentes do parecer em conjunto.  

O projeto dispõe sobre a transferência de 
idosos, grávidas e pessoas com criança de colo, com 
deficiência ou mobilidade reduzida em todos os 
assentos dos transportes coletivos públicos do 
estado do Espírito Santo. Então, passam a ter 
preferência a todos os assentos.  

As Comissões são: Comissão de Justiça... 
Avoco a matéria, dou parecer pela 

constitucionalidade e aprovação da mesma. 
Coloco a matéria em discussão. 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Vamos colher os votos dos deputados. 
Deputado Vandinho Leite. (Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá. (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Freitas. (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Coronel Quintino. (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto. (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Justiça. 
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(Registra presença o Senhor 
Deputado Dary Pagung) 

 
Passamos à Comissão de Mobilidade e 

Infraestrutura. 
Como vota o Deputado Marcelo Santos. 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Pr. Marcos Mansur. (Pausa) 
Deputado Dary Pagung. (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho. (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado. 
 
Passamos à Comissão de Finanças. 
Deputado Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado José Esmeraldo. (Pausa) 
Com o relator. 
Eu voto com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho. (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto. (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcos Garcia. (Pausa) 

Com o relator. 
Deputado Luciano Machado. (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado nas Comissões pertinentes. 

Devolvo à Mesa para as providências. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PRB) - 

Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. 
Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
Agora sim, a palavra está com Doutor 

Hércules para justificar voto. 
 

(Registra presença a Senhora 
Deputada Janete de Sá) 

 
O SR. FREITAS – (PSB) - Senhor presidente, 

pela ordem! Eu quero sugerir à Mesa, sugerir ao 
Vice-Presidente Deputado Marcelo Santos, só para 
não esquecer, gostaria que fosse lido a minha 
titularidade na Comissão de Agricultura. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PRB) - 

Vou verificar e já falo. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) - Obrigado. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Senhor 

presidente, primeiro peço desculpa pelo equívoco, 
estava correndo atrás das fotos do projeto da nossa 
autoria de 2017, então pensei que já tinha sido 
votado, então peço desculpas. 

  Dizer o seguinte, o projeto de lei de 
23 de outubro de 2017 diz o seguinte:  
 

Art. 1º - Todos os 
assentos dos veículos do 
transporte coletivo público 
passam a ser preferenciais a 
idosos com idade igual ou 
superior a 60 anos, - isso é 
para proteger o Ferraço - 
mulheres grávidas, mulheres 
com crianças de colo e 
pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida.  

 
Art. 2º - Os avisos 

devem ser afixados ao longo 
dos veículos, em locais de fácil 
visualização dos usuários do 
transporte coletivo, contendo 
as instruções sobre os 
assentos, que são todos 
preferenciais. 

 
Na nossa justificativa falamos, inclusive, que 

o projeto de lei visa contribuir com o processo de 
respeito a idosos, mulheres grávidas, mulheres com 
criança de colo e pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, possibilitando e o respeito e a 
gentileza em estabelecer como prioritários todos os 
assentos de ônibus na rede pública de transporte.  

Não podemos permitir que uma pessoa 
jovem com plena saúde ocupe um assento de ônibus 
quando um idoso ou uma gestante continua 
viajando em pé. 

Assim, trata-se de uma iniciativa cidadã que 
pretende contribuir com respeito ao próximo e a 
boa convivência entre jovens, idosos, pessoas com 
deficiência e gestante no transporte coletivo.  

Eu quero dar os parabéns ao Deputado 
Lorenzo Pazolini por essa iniciativa. O nosso projeto 
foi apensado a outro e, depois, como virou outra 
legislatura, nós não desarquivamos o projeto e, 
simplesmente, conforme manda o nosso rito 
regimental, ele foi naturalmente arquivado. Mas eu 
quero dar os parabéns ao nosso querido Deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini por essa iniciativa. Com 
isso, fazemos justiça e também, cada vez mais, 
lutando pela inclusão das pessoas com deficiência.  

Parabéns! Com certeza fico muito feliz de 
poder votar no projeto de V. Ex.ª. É a nossa 
justificativa de voto, por isso votei, naturalmente, a 
favor. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Deputado Pazolini, para justificar o voto. 
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O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Senhora 
presidente, antes da justificativa de voto do 
Deputado Pazolini, eu queria indicar, como membro 
suplente da Comissão de Constituição e Justiça, o 
Deputado Enivaldo dos Anjos; como membro titular 
da Comissão de Agricultura, fechando assim a 
composição, Freitas; e, como membro suplente da 
Comissão de Agricultura, o Deputado Enivaldo 
Euzébio dos Anjos. Quero indicar, como membro 
efetivo da Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, o Deputado Vandinho Leite, titular; e, 
como suplente, o deputado que vos fala, Marcelo 
Santos.  
 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – PMN) 
– Ok. É regimental.  

Por gentileza, o Deputado Pazolini, com a 
palavra. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Só um 

minutinho. E, suplente da Comissão de Justiça, o 
Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – PMN) 

– Ok. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(PRP) – Senhora presidente em exercício, Deputada 
Janete de Sá; senhoras deputadas presentes no 
plenário; senhores deputados; servidores desta Casa 
que nos acompanham; estagiários; quem nos assiste 
pela TV Assembleia; cidadãos que estão na galeria; 
os estudantes da Cedtec, de Serra, o nosso cordial 
bom-dia!  

Senhora presidente, eu venho aqui para 
justificar o voto e para agradecer ao plenário pelo 
apoio a essas duas matérias, que são matérias 
relevantes, são matérias que realmente impactam a 
vida do cidadão. A primeira delas trata da proibição 
da permanência de crianças ou adolescentes em 
motéis ou congêneres, e vai coibir, sobretudo, 
Delegado Danilo Bahiense, a exploração sexual de 
crianças e de adolescentes.  

É bom destacar que há uma ressalva no 
projeto de lei que acabou ora aprovado. Ficam 
ressalvados – vou fazer a leitura aqui – os casos em 
que a criança e/ou adolescente estiver 
acompanhado pelos pais e/ou responsáveis, nos 
estritos termos do disposto no art. 82 (...) – Estatuto 
da Criança e do Adolescente.  

Então, Deputado Torino Marques, esse 
diploma legal é um diploma que vai proteger a nossa 
infância, proteger a criança e o adolescente, sem 
criar embaraço ao pai de família e à mãe de família. 
O objetivo primordial, volto a repetir, é a proteção, é 
combater a exploração sexual de crianças e de 
adolescentes, o que ainda infelizmente é uma 
realidade em nosso país e em nosso estado.  

Agradeço, então, aos colegas pelo voto, pela 
confiança, por terem aprovado o regime de urgência 
e pela aprovação dessa matéria.  

Concedo um aparte ao Delegado Danilo 
Bahiense. 

O Sr. Delegado Danilo Bahiense – (PSL) – 
Doutor Lorenzo, gostaria de parabenizar pela 
iniciativa. Durante a nossa carreira na Polícia Civil, 
com mais de trinta anos de serviço prestado, 
tivemos o desprazer de realizar algumas prisões de 
pessoas que utilizaram desse argumento ou desse 
meio para praticar atos libidinosos, inclusive 
estupro. Inclusive, em uma das ocasiões, prendemos 
um advogado com mais de setenta anos que usou 
um dos motéis para abusar de uma criança de dez 
anos. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(PRP) – Agradeço o aparte, a colaboração e a 
experiência, doutor Danilo! 

E a segunda matéria, Coronel Quintino, trata 
dos assentos em coletivos. Deputado Hércules 
Silveira, nosso decano aqui no plenário, já 
apresentou essa matéria anteriormente, ela não veio 
a ser sancionada, mas tenho certeza, Doutor 
Hércules, de que a iniciativa de V. Ex.ª agora vai 
somar conosco.  

É uma matéria também relevante, porque 
temos vários casos em que idosos são vítimas, 
acabam por se acidentar no interior de coletivos – 
Deputado Gandini, já vou conceder um aparte a V. 
Ex.ª –, e acabam sendo hospitalizados, até mesmo 
evoluindo a óbito, porque, naquele para e anda do 
coletivo, o idoso acaba indo ao chão, ele acaba 
sendo levado ao solo, porque não consegue um 
assento para efetivamente levar a viagem com 
tranquilidade. 

Concedo um aparte ao Deputado Gandini. 
 
 O Sr. Fabrício Gandini – (PPS) – Queria 

parabenizar V. Ex.ª também e dizer que, em Vitória, 
já é lei. Fui o vereador, na época, que propôs essa 
legislação em Vitória. É importante que, agora, com 
a integração, a gente possa expandir para todo o 
estado. Parabenizá-lo pela iniciativa!  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(PRP) – Agradeço a V. Ex.ª. Parabéns pela inciativa 
durante o mandato de vereador!  

Agora, vamos, efetivamente, levar essa 
conduta de solidariedade, uma conduta humanística 
e, sobretudo, de respeito aos mais idosos, aos mais 
experientes, o que é fundamental. Qualquer país 
desenvolvido no mundo hoje respeita o idoso, 
respeita a experiência, e isso é levado em 
consideração.  
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Concedo um aparte ao nobre colega 
Alexandre Coutinho.  

 
O Sr. Marcelo Santos – (PDT) – Quintino.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(PRP) – Alexandre Coutinho. 
 
O Sr. Marcelo Santos – (PDT) – Aqui está 

Marcelo Santos.  
Parabenizo V. Ex.ª, sempre com 

desenvoltura. E me orgulha muito ter iniciado uma 
boa parceria, quando V. Ex.ª assumiu inclusive a 
titularidade da Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e fez um brilhante trabalho, 
reconhecido por todos nós.  

Tive a oportunidade de debater alguns 
temas com V. Ex.ª e vejo que a desenvoltura no 
Parlamento não é diferente da postura e da 
desenvoltura que V. Ex.ª teve quando esteve na 
delegacia, na DPCA. Então, quero parabenizá-lo 
apenas.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(PRP) – Agradeço o parte de V. Ex.ª, e vamos em 
frente com a nossa batalha pela criação do Cadastro 
Estadual de Pedófilos, que, com certeza, 
conseguiremos implementar e trazer mais essa 
vitória para a sociedade capixaba.  

Senhora presidente, agradeço a atenção, a 
paciência. Muito obrigado. Bom dia! 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 
Senhora presidente, pela ordem! Apenas para 
indicar o último membro da Comissão de Defesa 
da Cidadania e dos Direitos Humanos, como 
titular, a Deputada Raquel Lessa.  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Ok. É deferido.  
Vamos passar para a fase das 

Comunicações. 
Você pediu para justificar, deputado? 

(Pausa) 
Então, a última justificativa é do 

Deputado Zé Esmeraldo.  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – 

Senhora presidente, senhores deputados, 
senhoras deputadas, quero parabenizar o 
Deputado Delegado Lorenzo, que está 
caminhando naquilo que ele trabalhou por 
tanto tempo como delegado, e foi realmente 
um excelente delegado.  

Tenho observado, neste pouco tempo, 
que o Deputado Delegado Lorenzo tem feito um 
trabalho brilhante nesta Casa de Leis. Ele está 
fazendo a parte dele, elaborando os projetos, os 
projetos são aprovados nesta Casa. Dificilmente 
algum projeto vai deixar de ser aprovado aqui. 
Só tem, deputado, que o problema não é aqui. 
O problema é lá no Governo. O problema é na 
PGE. Esse projeto relacionado aos idosos, que já 
foi apresentado, não foi por mim, mas por 
algum deputado, estou razoavelmente 
lembrado, quando vai para a PGE, projeto é tido 
como inconstitucional. Fica de olho!  

V. Ex.ª entrou aqui com cabelinho preto 
e vai sair com a cabeça branca, porque, aqui, o 
sujeito fica de cabeça branca.  

Pela responsabilidade que V. Ex.ª tem, 
quer fazer um trabalho brilhante, foi o segundo 
deputado mais votado, está fazendo a sua 
parte. Mas, infelizmente, nem tudo que a gente 
gostaria que acontecesse acontece, porque tem 
outras situações, como a PGE, que, no meu 
entender, pelo pouco conhecimento que tenho 
de Plenário, vai vetar. É o que eu penso! É o que 
eu penso! É um projeto bacana, é um projeto 
social.  

Eu não tenho só dois e trinta não, tenho 
mais cinco porque estou na Comissão de 
Finanças. Tenho dez minutos! Tenho dez 
minutos! 

Então, tomei a liberdade de vir aqui, até 
mesmo tem vários deputados novatos e eu 
tenho o maior respeito por todos eles, aprendo 
muito com vocês porque vocês também trazem 
ideias novas, mas, muitas vezes, o deputado que 
está aqui não vem ao plenário e fala para vocês 
o que vai acontecer, para vocês já ficarem, 
como diz o outro,             já ficar atento. Vocês 
ficarem atentos. 
  

O Sr. Delegado Lorenzo Pazolini – (PRP) - 
Concede um aparte, Excelência? 

  
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – A PGE... 

Deixa eu concluir e depois eu dou o aparte porque 
eu tenho dez minutos. A PGE... 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Corrigindo, são cinco minutos, porque o 
senhor está justificando o voto. Se fosse discutindo... 

  
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – É 

justificativa, né? 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Justificativa, cinco minutos. 
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O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – Então, 

eu vou concordar com V. Ex.ª, quanto mais V. Ex.ª 
com esse coquezinho aí. Olha, V. Ex.ª ficou linda! 

Então, quero aqui dizer para você, para o 
brilhante deputado, do seu destaque aqui nesta Casa 
de Leis. Já apresentou vários projetos, mas vai ter 
sofrimento. Eu vou dar meu tempinho aqui, porque 
falar cinco minutos não dá nem para começar. Vou 
dar meu tempinho para V. Ex.ª. 
 

O Sr. Delegado Lorenzo Pazolini – (PRP) – É 
só para agradecer V. Ex.ª pelas palavras elogiosas, 
palavras sinceras. Tenho certeza disso pelo carinho 
na recepção conosco aqui, na chegada a esta Casa. E 
a experiência de V. Ex.ª tem contribuído 
decisivamente para o sucesso desta Casa de Leis. 
Agradeço de coração. Obrigado. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – Então, 

vou concluir a minha fala parabenizando. Eu tenho, 
por exemplo, o Capitão Assumção para mim como 
um ícone da Polícia Militar. Eu desde que me 
entendo vejo falar no Capitão Assumção. É o cara 
que dorme e acorda pensando nos militares até aqui 
no plenário, nesse sodalício, ele vem todo... 
Interessante! Já passaram outros por aqui que até 
mudaram o nome - Deputada Janete, bonito seu 
sorriso -, mudaram o nome.  

Tem que falar! Parlamento tem que falar. 
Deputado não pode ser frouxo. Deputado frouxo 
não pode sentar nessas cadeiras. Então, eu vou falar 
muito a respeito do nosso querido amigo Assumção, 
que ganhou a eleição brilhantemente; do nosso 
querido coronel, amigo, brilhante, Coronel Quintino. 

Então, vocês abrilhantam esse sodalício e 
vários outros que aqui estão. Por enquanto eu vou 
ficar por aqui porque meu tempo é pouco. Cinco 
minutos é muito pouco. 

 
(Registra presença o Senhor 
Deputado Hudson Leal) 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – PMN) 

- Obrigada, deputado. Nós vamos voltar para a fase 
das Comunicações, conforme orientado pelo 
Presidente da Casa, Erick Musso. 

Com a palavra a Deputada Raquel Lessa. 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Eu quero 

cumprimentar a Deputada Janete, que preside esta 
sessão, o Deputado Torino e o Deputado Mameri, 
que estão à Mesa, e todos os deputados e 
deputadas. 

Nós fizemos algumas indicações 
importantes para o nosso Governador Renato 
Casagrande. Nós sabemos também que está no 

início do mandato e que está organizando esse 
mandato, mas a gente precisa colocar algumas 
demandas da nossa região, do nosso estado para até 
haver um planejamento. 

Então, fizemos essa indicação da 
recuperação da via asfáltica da ES - 341. É o trecho 
entre Frechiani até o município de Pancas. Eu 
frequento muito aquela região e nós vimos que 
aquele asfalto não dá mais para fazer aquele tapa-
buraco. É recuperação asfáltica mesmo. É quase 
fazer um novo asfalto para que a gente consiga ter 
uma estrada boa até porque nessa região, e aí tem o 
trevo também de Lajinha, que também está ruim o 
asfalto até chegar a Lajinha. Esse asfalto é da época 
do nosso querido e saudoso Governador Gerson 
Camata. 

Então, tem muito mais de trinta anos esse 
asfalto. Não dá mais! Precisamos recuperar ele 
totalmente. E pedimos também um trecho, uma 
ciclovia, num certo pedaço desse asfalto, uma região 
importante, onde sabemos que trafega ali vários 
caminhões de café, carretas de granito, porque sai 
ali do Mutum e passa por essa via, por essa ES. 

Então, é muito importante essa 
recuperação. Fazemos esse pedido, fizemos essa 
indicação ao nosso Governador Renato Casagrande, 
e temos certeza de que isso será olhado com bons 
olhos. 

Também temos ali um trecho que vai de 
Pancas até Alto Rio Novo, em que o asfalto está 
legal, está bom. Agora, quando a gente chega de 
Alto Rio Novo a Mantenópolis, também a gente 
precisa dessa recuperação asfáltica nesse trecho, e 
no pedacinho que vai do trevo até Vila Verde, 
porque de Vila Verde até Águia Branca também está 
bom. Então, essa é nossa indicação ao nosso 
governador. 

Também nós fizemos uma indicação de 
escola de tempo integral. Nós fizemos essa indicação 
para Pancas e Nova Venécia. Nós conseguimos 
colocar a Escola Viva de tempo integral em São 
Gabriel da Palha. A gente está vendo o sucesso que é 
essa escola, e agora nós fizemos a indicação pedindo 
para Pancas e para Nova Venécia. São duas cidades 
importantes, e a gente sabe – eu que fui prefeita sei 
– como é importante a gente investir na educação.  

Educação é a base de tudo. Quando a gente 
investe na educação, nós estamos investindo na 
saúde, estamos investindo na cidadania, estamos 
investindo no ser humano. E a Escola Viva, escola de 
tempo integral, foi uma revolução na educação. 

Então, a gente faz esse pedido ao nosso 
governador para que possa colocar uma Escola Viva 
em Pancas e em Nova Venécia, que será muito 
importante para esses dois municípios. 

Fizemos também uma indicação para uma 
creche em Pancas. Pancas é um município de porte 
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médio e não tem nenhuma creche. Tem uma creche 
em Pancas, que é da Igreja Presbiteriana. É até um 
ato louvável da igreja, a gente parabeniza, é a única 
creche que tem no município de Pancas, um 
município importante.  

A gente vê que as pessoas, e nós, que 
somos mulheres, precisamos ter onde deixar nossos 
filhos com segurança, para a gente trabalhar com 
tranquilidade. Nós, que temos uma jornada dupla, 
precisamos ter essa tranquilidade de quando a gente 
estiver trabalhando, os nossos filhos estarem na 
creche. Isso é muito importante. 

Também quando eu fui prefeita de São 
Gabriel da Palha, construí creches, reformei creches, 
porque eu acho também, tenho certeza de que a 
gente precisa investir nessa educação, onde começa 
a formar a cidadania, onde começa a formar o ser 
humano, que é aquele período em que eles 
começam a passar na creche. É muito importante. 

E também tem muitas crianças que vão para 
a creche porque ali tem uma alimentação 
equilibrada, com frutas, com um bom café da 
manhã, com almoço, com lanche. Isso é importante 
para a criança nessa fase também de formação. 

Então, a nossa fala hoje é que essas 
indicações, essa creche para Pancas... Agora o 
prefeito Sidiclei conseguiu uma creche do Governo 
Federal – vai ajudar muito –, mas tem uma demanda 
reprimida em Pancas. Então, a gente pede que o 
secretário de Educação olhe isso. Nós estaremos lá 
na Sedu também conversando com ele para que 
possa ter mais uma creche em Pancas, além da 
creche da Igreja Presbiteriana e a que o prefeito 
conseguiu no Governo Federal. Mas que o Governo 
Estadual esteja presente em Pancas com essa 
creche. 

Essa é a nossa fala de hoje. São essas as 
preocupações da nossa região que a gente está 
pedindo ao nosso governador. Nós entendemos que 
está começando um Governo, esse período está 
começando, mas também está planejando um 
Governo, e nós confiamos neste Governo.  

Muito Obrigada! 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ - PMN) 

– Com a palavra o Deputado Renzo Vasconcelos. 
(Pausa)  

Declinando, Deputado Sergio Majeski. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – Meus 
cumprimentos à Mesa, à Deputada Janete, que 
dirige a sessão neste momento, aos colegas que 
ainda estão presentes no plenário, aos 
funcionários da Casa, àqueles que nos visitam 
nas galerias e aos que nos assistem pela TV 
Assembleia. 

Existem frases, tanto históricas, quanto, 
às vezes, ditos populares, que dizem muito e 
servem para nos inspirar em relação a 
interpretações de vários fatos ou fenômenos 
que ocorrem no dia a dia. 

Eu imagino que a maioria dos deputados 
aqui e aqueles que nos assistem em casa já 
ouviram a expressão: Não basta que a mulher 
de César seja honesta, ela tem que parecer 
honesta. Essa frase data de 62 a.C., quando a 
esposa de Caio Júlio César, Pompeia Sula, fazia 
uma festa em que só mulheres podiam entrar e 
um gaiato entrou vestido de mulher. Embora 
não tenha acontecido nada, assim mesmo, Júlio 
César separou-se de Pompeia, divorciou-se de 
Pompeia. Perguntado, então: Mas por que você 
está se divorciando dela se não há nenhuma 
prova de que ela tenha sido adúltera? Ele teria 
respondido: A mulher de César não basta que 
seja honesta, tem que parecer honesta.  

Para nós, principalmente, que somos 
políticos, essa frase deveria fazer um efeito 
muito grande. Não basta que a gente seja 
honesto, nós temos que parecer honestos 
também através de nossos atos e atitudes.  

Eu uso isso como introdução em relação 
a nomeações que são feitas tanto em nível 
federal, quanto aqui no Estado. Então, por 
exemplo, o presidente da República, o atual, foi 
eleito com o discurso da moralidade, do 
combate à corrupção e, mesmo assim, nomeou 
ministros que têm processos de improbidade 
administrativa, que são investigados, que há 
indícios de caixa dois. Então, Ah, perante a lei, 
enquanto não for provada a culpa, todo mundo 
é inocente. Mas eu acho que no caso público – 
todo mundo tem direito de ampla defesa –, mas 
você não pode nomear alguém sobre quem já 
pesa uma suspeita, um processo sobre ele para 
ser gestor de despesa. Eu acho que não e a 
gente vê isso acontecendo tanto lá em Brasília, 
como vemos aqui também. Tenho todo apreço 
pelo Governador Casagrande, é do meu partido, 
mas também nomeou secretários já com 
processo.  

Nós vivemos numa época em que o 
descrédito em relação à política e aos políticos é 
muito grande. Eu não estou fazendo acusação a 
A, B ou C. Eu estou dizendo da importância de 
não dar margem a mais desconfianças por parte 
da população. É a isso que estou me referindo.  
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Então, tanto o presidente da República, 
como o nosso governador deveriam ter esse 
cuidado. Porque eu entendo que a política, às 
vezes, é pragmática e, às vezes, depois de 
terminada uma eleição, existe a questão ali de 
que precisa se dar satisfação a um partido ou a 
outro, não sei mais o quê, através de cargos e 
não sei mais o quê, mas nós temos pessoas 
altamente competentes e não investigadas, 
acusadas ou já réus de processos, e isso deveria 
ser evitado. A frase atribuída a Caio Júlio César  
que A mulher de César não basta ser honesta, 
ela precisa parecer honesta é fundamental. Que 
isso ressoe como uma análise que nós 
precisamos fazer. 

Eu dividi meu tempo em dois 
momentos. Esse aí que eu terminei de falar e 
outro, para falar um pouco sobre a festa do 
Carnaval.  

Nós estamos na iminência do início do 
Carnaval. Aqui, em Vitória, é por aqui que 
começa o Carnaval do Brasil, é o primeiro desfile de 
escolas de samba e tal, que ocorre no período do 
Carnaval. Muito bacana o Carnaval de Vitória. Para 
quem nunca assistiu, vale muito a pena. As escolas 
de Vitória, Vila Velha e Serra fazem um esforço 
muito grande para apresentar um Carnaval muito 
bonito.  

Eu vou ao Rio todo ano. Eu sou um 
apaixonado por escolas de samba. Então, quando 
você assiste ao Carnaval de Vitória e, depois, vai ao 
Rio, claro que o Carnaval do Rio é muito grandioso 
pela tradição e pela história, mas é impressionante o 
que as escolas do Espírito Santo conseguem fazer, 
com tão pouco dinheiro, na avenida.  

Quem conhece um barracão de escola de 
samba, quem frequenta quadra de escola de samba, 
sabe do que eu estou falando. As pessoas fazem um 
milagre, praticamente, colocando as escolas na 
avenida do jeito que colocam, da forma graciosa, 
bonita de contar história, enredos fascinantes. 
Então, assim, as escolas da Grande Vitória, as escolas 
do Espírito Santo, as escolas de samba estão de 
parabéns pelo trabalho que fazem.  

Aí todo ano abre-se uma polêmica sobre 
recursos públicos destinados ao Carnaval. Eu 
entendo que essa polêmica é válida. Na democracia, 
ninguém tem que concordar com nada. As pessoas 
concordam e discordam, criticam e etc. Mas o 
Carnaval é uma festa que gera emprego, que gera 
renda. 

Então, na semana passada, por exemplo, um 
dos principais jornais aqui do Espírito Santo trouxe 
uma matéria sobre que o Carnaval das escolas de 
samba, aqui, do Espírito Santo, gera perto de quatro 
mil empregos, nesse período do Carnaval.  

Então, aquilo que eventualmente prefeituras 
ou o estado dão para o Carnaval, que é muito 
pouco... Na verdade, o retorno disso para os cofres 
públicos, em termos de turismo, em termos de 

arrecadação, é muito significativo – em termos de 
geração de emprego, também. 

Outra questão, toda vez que chega o 
Carnaval, às vezes: Ah, o prefeito lá de uma cidade 
de Mato Grosso, o prefeito de não sei onde, o 
governador de não sei de onde, cancelou a verba que 
seria destinada ao Carnaval e vai empregar na saúde 
e na educação. É muito nobre isso. Só que nunca a 
gente vê quanto é que estava estipulado no 
orçamento da cidade para ser destinado ao 
Carnaval. Porque se no orçamento não estava 
empenhado uma verba clara para o Carnaval, não 
está cancelando absolutamente nada, porque isso 
não estava empenhado ali no orçamento. 

Por outro lado, colegas deputados e aqueles 
que nos assistem em casa, as prefeituras e os 
Governos, normalmente, têm um desperdício de 
gasto muito grande, seja com o excesso de 
comissionado, seja com a quantidade de isenção 
fiscal que se dá para empresários.  

Então, acredito, a festa do Carnaval é uma 
festa popular. É um dos poucos momentos em que 
todo mundo pode se divertir, que tem os blocos de 
rua, que, às vezes, tem bandas que tocam em praça 
pública e é um dos poucos momentos em que uma 
população tão sofrida, quanto à brasileira, pode 
extravasar um pouco. 

Então, no Carnaval, quando as prefeituras, 
às vezes, contratam uma banda para tocar para a 
população em praça pública, sem cobrar e tal, é uma 
forma de investir no lazer da população, que fora 
isso, raramente tem essa opção ou essa 
oportunidade.  

Então, não é um dispêndio de gastos 
públicos e a gente deveria estar atento ao que as 
prefeituras e os governos gastam à toa e quanto 
dinheiro vai para o ralo durante o ano inteiro. 

Eu vi na internet, outro dia, um daqueles 
memes dizendo assim: As pessoas polemizam muito 
o Carnaval, mas o Carnaval é bom para todo mundo. 
É bom para quem gosta do Carnaval e vai se divertir, 
vai para a rua, vai dançar, vai sambar. É bom para 
quem não gosta e gosta de ficar em casa assistindo à 
televisão. Olha, quatro dias para ficar em casa, 
assistindo televisão. É bom para quem é religioso e 
não gosta de nada disso e prefere um retiro 
espiritual. Olha, uma oportunidade de fazer um 
retiro espiritual por quatro dias. Então, o Carnaval é 
bom para todo mundo, não é? Então, cada um pode 
respeitar a opção de cada um. Quem gosta de fazer 
reflexões, vai fazer reflexão. Quem gosta de se 
divertir, vai se divertir. É bom para todo mundo. É 
que seja sem violência.  

Muito obrigado, presidente. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – PMN) 

– Com a palavra o Deputado Theodorico Ferraço. 
(Pausa) 
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Declinando, o último inscrito, o Deputado 
Torino Marques.  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Muito 

bom dia, amigos. 
Hoje, dia 20 de fevereiro de 2019. Ontem, eu 

frisei 2018 e quero pedir desculpas às pessoas que 
estão aqui, aos deputados e também aos 
telespectadores que estão em casa e aos amigos 
também nas galerias. Estamos em uma quarta-feira. 

Olha, eu vim aqui só para registrar o 
momento muito especial para o nosso estado do 
Espírito Santo. Quero aproveitar aqui a tribuna para 
falar sobre algo que pode ser muito benéfico para o 
Espírito Santo. Trata-se do pedido feito pelo nosso 
ex-deputado federal, por quatro mandatos e, agora, 
secretário especial da Casa Civil, o doutor Carlos 
Manato. No dia de ontem, onde ele pleiteou o 
estudo de transferência de duas áreas da Companhia 
Nacional de Abastecimento, a Conab, localizadas em 
Jardim da Penha. Que essas áreas, ao serem 
desapropriadas, sejam doadas para o estado 
capixaba ou para o município de Vitória. A área 
mede quarenta mil metros quadrados.  

Queria avisar aos senhores, imaginem só 
quantas coisas boas poderiam ser construídas para o 
usufruto da população capixaba, nesses terrenos. 

No texto, Manato pede que seja realizado 
um estudo em transferência desses imóveis  para 
local adequado ou sua atividade fim.  

Ocorre, senhores, uma grande questão, que 
os dois galpões foram construídos da década de 
1950, ou seja, muito tempo atrás, estão inoperantes 
e estão situados em área de grande concentração 
residencial e próximo a pontos turísticos. A retirada 
dessas unidades do local onde hoje se encontram 
beneficiaria, claro, e muito, muita gente, uma vez 
que facilitaria a logística da região, que poderá ser 
utilizada de formas mais adequadas ao atual cenário 
da cidade de Vitória.  

Vitória, nossa linda cidade de Vitória.  
Fica, aqui, o meu apelo aos meus pares que 

façam coro ao pedido do nosso querido Manato à 
ministra da Agricultura. E parabenizo, também, o 
secretário especial da Casa Civil pelo trabalho 
combativo e contundente pelo progresso do Espírito 
Santo lá em Brasília.  

Essas são minhas palavras aqui.  
Pode falar, Gandini.  
 
O Sr. Fabrício Gandini – (PPS) – Queria 

parabenizar o deputado por trazer essa boa notícia 
que renova, na realidade, as esperanças, porque 
foram diversos pedidos, diversos governos se 
passaram e essa é uma solicitação recorrente ao 
Governo Federal. Que é uma área, de fato, como V. 
Ex.ª falou, extremamente importante no meio de um 

bairro residencial e extremamente subutilizado e 
que muitas vezes, Deputado Xambinho, utilizada 
para... Você vai lá, hoje, você vê pneu, coisas que 
não tem lógica você armazenar esse tipo de coisa 
dentro de uma área urbana que não aceita mais 
caminhão, que tem uma série de dificuldades de 
transitar e que poderia ser feita praça, teatro e uma 
série de outros equipamentos públicos voltados para 
a população. 

 

A cidade de Vitória, inclusive, já se 
propôs, até, a adquirir em outro município uma 
área parecida para que seja construída, mas, 
infelizmente, em nenhum governo isso andou. 
Eu renovo as minhas esperanças no ex-
deputado federal Manato e que a gente consiga 
isso. Parabenizar o Torino e faço coro, como V. 
Ex.ª solicitou, faço coro ao pedido.  
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Obrigado, Gandini.  

Então, tá, pessoal. Era só isso que eu tinha a 
dizer. 

Bom-dia a todos! 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Obrigada, Deputado Torino!  
Questão de Ordem do Deputado Xambinho. 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – 

Obrigado, Deputada Janete! 
Eu utilizaria da tribuna hoje. Como estamos 

chegando ao término da sessão, solicitei à deputada 
Janete um pela ordem entre os temas que eu iria 
debater, mas queria falar em especial, hoje, pelo 
momento que o estado do Espírito Santo vai viver 
hoje: o futebol capixaba. São vinte e quatro anos 
que o estado do Espírito Santo não tem essa 
oportunidade de ter um representante do nosso 
estado representando a gente na Copa do Brasil.  

Nós recebemos, hoje, o Clube Vasco da 
Gama, que vai enfrentar o nosso Serra Futebol 
Clube, que é da nossa querida cidade da Serra. Eu 
gostaria de fazer o registro e parabenizar a diretoria 
do Serra. Gostaria de parabenizar a diretoria do 
Serra, Deputada Janete, em nome do presidente 
João Piol, que vem fazendo um belíssimo trabalho. 
Um projeto que foi construído na nossa cidade 
através do Serra Futebol Clube e vem dando certo. O 
Serra foi campeão capixaba no ano passado, veio da 
série B no ano retrasado e se tornou campeão 
capixaba, e com o apoio dos empresários da nossa 
cidade. Não posso deixar de destacar o apoio do 
nosso amigo Edilson Duarte, do Jardim da Paz, não 
posso deixar de falar do apoio do nosso amigo 
Betinho Sartório, do Refrigerantes Uai.  
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Hoje, eu venho aqui pedir a todos vocês 
deputados o apoio ao esporte capixaba. O Serra 
representa o nosso estado hoje à noite no Kleber 
Andrade, e vamos lá apoiar o Serra. Eu sei que temos 
vascaínos doentes aqui no nosso estado, mas eu 
acho que nós temos que ir lá, hoje, torcer para o 
Serra, porque o Serra representa o nosso estado e 
nós temos que defender é o nosso estado.  

E eu quero fazer um pedido à Ceturb, 
porque a Ceturb, hoje pela manhã, anunciou 
algumas linhas exclusivas de ônibus para ir ao 
Kleber Andrade. Só que ela disponibilizou uma 
linha exclusiva saindo do terminal de Jacaraípe, 
da Prainha em Vila Velha e da Praça do Papa, 
mas esqueceu do torcedor serrano, lá da Serra-
Sede que lota o estádio do Robertão todos os 
jogos do Serra lá na Serra-Sede e que tem 
interesse de ir, hoje, para o Kleber Andrade. 
Peço, lá, ao nosso amigo Rafael, que 
disponibilize uma linha saindo lá da Igreja Matriz 
da Serra-Sede, de dez em dez minutos em 
direção ao Kleber Andrade. Tenho certeza de 
que o Kleber Andrade, hoje, vai estar lotado, 
mas em defesa do esporte capixaba, em defesa 

do futebol capixaba. E hoje nós temos que nos 
unir em nome do Serra Futebol Clube. 

Muito obrigado, deputada! 
 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Seguindo esse seu pedido, gostaria de 
pedir ao líder do Governo, Deputado Enivaldo, 
se puder dar um toque na Ceturb, no Rafael, 
para poder ver se consegue disponibilizar 
realmente um pouco mais de linhas, só para 
poder ajudar. Claro que essa é uma tarefa do 
deputado que está solicitando, o Xambinho, 
mas se puder ajudar, deputado, você que é 
muito antenado no futebol e também é líder do 
Governo, vai estar nos ajudando nessa 
demanda. 

Sou Desportiva Ferroviária, Xambinho, 
mas hoje somos todos Serra. Hoje somos todos 
Serra! 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 

Presidente, só um aparte.  
 

É a primeira vez como deputado 
estadual nesta Casa de Leis, também no estado 
do Espírito Santo, queria dizer que a senhora 
conduziu muito bem, como presidente, a Mesa.  

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Obrigada. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Não 

poderia deixar de registrar isso. 
 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Muito obrigada! 
Não havendo mais nada a tratar, vou 

encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco as senhoras e os senhores deputados 
para a próxima, que será ordinária, segunda-
feira, dia 25 de abril de 2019, às 15h, para a qual 
designo  

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

 
ORDEM DO DIA: Discussão única, nos 

termos do art. 66, § 6º, da Constituição 
Estadual, dos vetos totais apostos aos Projetos 
de Lei n.os 223/2017 e 176/2017. 

 
Está encerrada a sessão. 
 

 (Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária é a 
seguinte: Discussão única, nos termos 
do art. 66, § 6º, da Constituição 
Estadual, dos vetos totais apostos aos 
Projetos de Lei n.os 223/2017 e 
176/2017; discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
65/2019; discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 308/2018; 
discussão especial, em 1.ª sessão, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 
29/2018 e discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 314/2018)  
 
Encerra-se a sessão às dez horas e 

cinquenta e dois minutos.  
 
 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, não registrou presença o Senhor 
Deputado Euclério Sampaio. 
 
 

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



DIÁRIO OFICIAL 

PODER LEGISLATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SECRETARIA-GERAL 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral 

 

CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
Secretário-Geral da Mesa 

 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS 
Procurador-Geral 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

FERNANDO VAILANT SA PRADO CARREIRO 
Secretário de Comunicação Social 

 

 
Chefe de Comunicação Social da Presidência 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral 
 

RICARDO BENETTI FERNANDES MOÇA 
Subprocurador-Geral 

 

DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 

WANDERSON MELGAÇO MACEDO 
Diretor de Redação 

 

JOÃO MANOEL MIRANDA NUNES 
Diretor da Procuradoria 

 

OZIEL DOS SANTOS ANDRADE 
Diretor de Taquigrafia Parlamentar 

 

DORIMAR MANDATTO 
Diretor de Tecnologia da Informação 

 

THEREZINHA MARIA SOARES CALHAU 
Diretor de Documentação e Informação 

 

JOSÉ ROBERTO SILVA HERNANDES 
Diretor da Consultoria Temática 

 

SEBASTIÃO DA SILVEIRA CARLOS NETO 
Diretor de Infraestrutura e Logística 

 

SÉRGIO DE ASSIS LOPES 

Diretor de Segurança Legislativa 
 

JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS 
Diretora de Finanças 

 

RAFAEL NUNES CORREA 
Diretor de Controle Interno 

 


	CAPA DIR para  19.02.2019.pdf
	Sem titulo


