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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

ATOS 
 

ATO Nº 3634 
 

Autoriza a formação da Frente 
Parlamentar em Defesa da Pessoa com 
Albinismo. 

 
 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 89/2020 do Deputado 
Doutor Hércules e outros, deferido na Sessão Ordinária 
Híbrida (Virtual e Presencial) realizada em 16 de 
novembro de 2020, resolve: 
 
Art. 1º Autorizar a formação da Frente Parlamentar em 
Defesa da Pessoa com Albinismo, integrada pelos 
Deputados Doutor Hércules, Dr. Rafael Favatto, Enivaldo 
dos Anjos, Janete de Sá, Marcelo Santos, Marcos Garcia, 
Delegado Danilo Dahiense, Dr. Emílio Mameri, Adilson 
Espindula, Euclério Sampaio, Raquel Lessa e a outros que 
a ela, posteriormente, aderirem, com o objetivo de: 

constituir um canal permanente de comunicação com o 
Poder Público acerca do Albinismo; fomentar a 
disseminação de informações, dialogar, conscientizar, 
estudar, programar, discutir, propor ações e promover 
políticas públicas para pessoas albinas em nosso Estado; 
dar ampla divulgação e cobrar do Poder Público medidas 
de assistência e atenção, especialmente, nas áreas de 
saúde e educação; combater o preconceito a segregação 
e o isolamento social, além de lutar pelos direitos, 
inclusão e inserção no mercado de trabalho. 
 
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 da 
Pessoa com Albinismo, 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 16 de 
novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 
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PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

CPI DOS MAUS TRATOS CONTRA OS ANIMAIS 
 

PRESIDENTE: Deputada Janete de Sá 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
REUNIÃO: 2ª Reunião Extraordinária  
LOCAL: Sala Virtual “On-line” 
DATA: 18/11/2020 
DIA DA SEMANA: Quarta-feira 
HORÁRIO: 12 horas e 05 min 

 

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

LEGISLATURA 
 

1 - Expediente: 
Correspondências recebidas: 
- Não houve no período 
 

2 – Ordem do Dia: 
- Transposição desta Comissão para a próxima 
Sessão Legislativa; 
- E demais deliberações que os membros 
entenderem necessárias. 
 

3 - Comunicações: 
Objetivo da Comissão: Apurar as recorrentes 
denúncias de maus tratos contra animais, 
abandono, desleixo nos Centros de Controle de 
zoonoses, privação de água e comida. Relatos 
recentes de envenenamento de cães, gatos, 
equinos e outras espécies que são agredidos, 
atropelados e mortos. Fato amplamente veiculado 
na imprensa local, ante o grande interesse da 
população que assiste estarrecida à atos de 

violência contra animais indefesos. 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATOS 
 

ATO Nº 3635 
 

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

CONCEDER LICENÇA, ao Deputado BRUNO 
LAMAS, no período de 26/10/2020 a 15/11/2020, 
na forma do Art. 305, inciso III do Regimento 
Interno. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 de 

novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 3636 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ELIZABETH FERNANDES 
AMANCIO, do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, do gabinete do Deputado Hudson Leal, 
por solicitação do próprio Deputado. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 de 

novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3637 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, EMMA SOUSA MACHADO, do 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
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Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 de 
novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3638 

 

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

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 de 
novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3639 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, RITA GOMES CATRINQUE 
CARAN, do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Vandinho Leite, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 201321/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 de 
novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3640 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, BERNARDO BOURGUIGNON SANTORIO, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, no gabinete do Deputado Carlos 
Von, por solicitação do próprio Deputado, contida 
no processo nº 201319/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 de 
novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3641 

 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, DANIELE OLIVEIRA FRANÇA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 de 
novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3642 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, EDUARDO DIAS FERREIRA, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, no 
gabinete do Deputado Carlos Von, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
201320/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 de 
novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 3643 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 
Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, 
ELIANE BUTSKE, para exercer o cargo em comissão 
de Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, no gabinete do 
Deputado Renzo Vasconcelos, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
201306/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 de 
novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3644 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 
Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, 
ELIZABETH FERNANDES AMANCIO, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 
código AJS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 de 
novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3645 

 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 
Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, 
EMMA SOUSA MACHADO, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Sênior da Secretaria, código 
ASS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 de 
novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 3646 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 
Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, 
PAULA VIVIANY DE AGUIAR FAZOLO, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Sênior da Secretaria, 
código ASS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 de 
novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3647 

 

 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais previstas no art. 17, inciso XXIV, do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2700/2009; e no artigo 9º, § 1º, inciso IX, da 
Resolução 2890/2010; 
 
Considerando as informações contidas no presente 
Processo nº 162773. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º DETERMINAR a abertura de Processo 
Administrativo Disciplinar, conforme as conclusões 
da Comissão de Sindicância, constantes no Relatório 
Final (fls. 387/419), para apurar os fatos narrados no 
Processo Administrativo nº 162773. 
 

§ 1º O Procedimento Administrativo Disciplinar será 
conduzido por 03 (três) servidores efetivos: 
 
1) José Roberto Silva Hernandes - Presidente 
(Matrícula nº 203313). 
2) Jorge Antonio Ferreira de Souza - Membro 
(Matrícula nº 034138).  
3) Paulo da Silva Martins - Membro (Matrícula 
nº 035408). 

 
§ 2º A Comissão designada terá o prazo de 60 
(sessenta) dias para conclusão de seus trabalhos, a 
contar da data da publicação do presente Ato, 
conforme disposto no artigo 258 da Lei 
Complementar nº 46/94. 
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Art. 2º REVOGAR o Ato nº 2619, publicado no Diário 
do Poder Legislativo em 12 de fevereiro de 2020. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 de 
novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3648 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

Considerando o Ato nº 3260, de 01/08/2008, 
publicado em 03/09/2008, alterado pelo Ato nº 267, 
de 31/03/2010, que regulamenta a concessão de 
Incentivo Educacional, resolve:  

 
CONCEDER ao servidor ROBERTO COCO DE 

VARGAS, Técnico Legislativo Sênior – ETLS, matrícula 
nº 207536, o 2º (segundo) INCENTIVO 
EDUCACIONAL de 05% (cinco por cento) sobre o 
vencimento do respectivo cargo efetivo, a partir de 
14/10/2020, conforme art. 3º da Lei nº 8.950/2008, 
alterada pela Lei nº 10.083/2013 e pela Lei nº 
10.225/2014. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 de 
novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3649 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 de 
novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

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

 

PORTARIA Nº 810 
 

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,  

 

RESOLVEM, considerar licenciada a servidora 
ELINE JOICE DE OLIVEIRA ELER, matricula 209935, 
deste Poder Legislativo, na forma do artigo 129, da 
Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 02 dias, 
com início em 10/11/2020 e final em 11/11/2020, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 17 
de novembro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 811 
 

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,  

 

RESOLVEM, considerar licenciada a servidora 
AMANDA AMARAL DE LIMA, matricula 209402, 
deste Poder Legislativo, na forma do artigo 129, da 
Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 10 dias, 
com início em 12/11/2020 e final em 21/11/2020, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 17 
de novembro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  
Secretário de Gestão de Pessoas 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA - 17.11.2020 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça uma linhagem diferente de gado Nelore, o Lengruber, e 
ainda o software Siageo Amazônia, que dá apoio ao código florestal 
brasileiro 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: Slam-batalha de poesias 

01h15 Interesse Público No RS o MPF recomenda à Universidade Federal Gaúcha que 
amplie a oferta nos cursos de pós-graduação para grupos 
minoritários, como refugiados e transexuais. Em MG, o MPF faz 
recomendação para que os municípios da região do Alto Paranaíba 
sejam transparentes e divulguem os gastos emergenciais de 
prevenção e combate à COVD-19. E ainda, em Pernambuco 
moradores do conjunto Muribeca vão receber indenização da Caixa 
após Justiça Federal homologar acordo com participação do MPF 

01h45 Reunião ordinária 
virtual 

Comissão de Saúde 

03h35 Reunião virtual  Frente Parlamenta em Defesa do Cumprimento dos Planos 
Nacional e Estadual de Educação 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça a fixação biológica de nitrogênio em soja e gramíneas, a 
técnica é um dos pilares na produção de soja no Brasil e resulta em 
grande benefício  para o produtor e para o meio ambiente, uma 
vez que dispensa o uso de fertilizantes nitrogenados na cultura 

07h30 MP com Você O promotor de Justiça Dr. Sérgio Alves Pereira explica a atuação do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo acerca do tema 
“Segurança Pública”, além de abordar os processos criminais, 
investigações e como a população pode colaborar com este serviço 

08h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

08h30 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 

09h00 Reunião ordinária 
virtual (V) 

Comissão de Saúde 

12h00 Com a Palavra Deputado Luciano Machado/PV fala do Caparaó no ‘Com a 
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Palavra’. Formado em letras, empresário do setor de insumos 
agrícolas, antes de ser eleito Deputado estadual, Luciano Machado 
foi vereador, vice-prefeito e duas vezes prefeito de Guaçuí.Faz 
parte da Mesa Diretora da Assembleia na função de primeiro 
secretário. Empreendedorismo é o tema que ocupa um lugar de 
destaque na atuação parlamentar. Outros destaques da entrevista: 
fomento do turismo na a Região do Caparaó, agricultura de 
precisão, caixas secas e preservação de nascentes 

12h30 MP com Você O promotor de Justiça Dr. Sérgio Alves Pereira explica a atuação do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo acerca do tema 
“Segurança Pública”, além de abordar os processos criminais, 
investigações e como a população pode colaborar com este serviço 

13h00 Reunião ordinária 
virtual (V) 

Comissão de Justiça 

14h00 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 

14h30  Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

15h00 Sessão ordinária 
híbrida (V) 

Acompanhe os trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 Com a Palavra Deputado Luciano Machado/PV fala do Caparaó no ‘Com a 
Palavra’. Formado em letras, empresário do setor de insumos 
agrícolas, antes de ser eleito Deputado estadual, Luciano Machado 
foi vereador, vice-prefeito e duas vezes prefeito de Guaçuí.Faz 
parte da Mesa Diretora da Assembleia na função de primeiro 
secretário. Empreendedorismo é o tema que ocupa um lugar de 
destaque na atuação parlamentar. Outros destaques da entrevista: 
fomento do turismo na a Região do Caparaó, agricultura de 
precisão, caixas secas e preservação de nascentes 

18h30 Dedo de Prosa Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de livros. Sua última 
obra é o romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada de 
dois irmãos pelo interior do Espírito Santo em busca de um carro 
que pertenceu ao pai. A obra é um convite para o leitor cruzar 
estradas capixabas e mergulhar na busca de sua própria existência 

19h00 Som da Terra No Som da Terra desta semana você vai conhecer o trabalho da 
cantora e atriz Monique Rocha, num espetáculo em homenagem a 
Clara Nunes 

19h30 Sabores Nesta edição do programa Sabores vamos mostrar um pouco da 
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Culinária Francesa e da rica cultura do povo francês, que deixou 
marcas na culinária de diversos países e ainda hoje é referência nas 
escolas de gastronomia e nos restaurantes do mundo todo 

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: Turismo no Brasil 

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana abordará os riscos que as Fake News 
podem trazer 

21h00 Interesse Público Acompanhe uma reportagem sobre o problema do descarte do lixo 
em locais inadequados, como um lixão em uma área indígena no 
Amazonas 

21h30 Ciência e Letras O programa debate a obra: Formulário médico Jesuíta de 1703 

22h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 Com a Palavra Deputado Luciano Machado/PV fala do Caparaó no ‘Com a 
Palavra’. Formado em letras, empresário do setor de insumos 
agrícolas, antes de ser eleito Deputado estadual, Luciano Machado 
foi vereador, vice-prefeito e duas vezes prefeito de Guaçuí.Faz 
parte da Mesa Diretora da Assembleia na função de primeiro 
secretário. Empreendedorismo é o tema que ocupa um lugar de 
destaque na atuação parlamentar. Outros destaques da entrevista: 
fomento do turismo na a Região do Caparaó, agricultura de 
precisão, caixas secas e preservação de nascentes 

22h45 MP com Você O promotor de Justiça Dr. Sérgio Alves Pereira explica a atuação do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo acerca do tema 
“Segurança Pública”, além de abordar os processos criminais, 
investigações e como a população pode colaborar com este serviço 

23h15 Dedo de Prosa Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de livros. Sua última 
obra é o romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada de 
dois irmãos pelo interior do Espírito Santo em busca de um carro 
que pertenceu ao pai. A obra é um convite para o leitor cruzar 
estradas capixabas e mergulhar na busca de sua própria existência 

23h45 Sabores Nesta edição do programa Sabores vamos mostrar um pouco da 
Culinária Francesa e da rica cultura do povo francês, que deixou 
marcas na culinária de diversos países e ainda hoje é referência nas 
escolas de gastronomia e nos restaurantes do mundo todo 

 
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 

 

NONAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2020. 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, registraram 
presença em plenário os 
senhores deputados Dary 
Pagung, Pr. Marcos Mansur, 
Sergio Majeski e Torino 
Marques;  registraram presença 
virtual os senhores deputados 
Adilson Espindula,  Alexandre 
Xambinho, Capitão Assumção,  
Carlos Von,  Coronel Alexandre 
Quintino, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, 
Doutor Hudson Leal,  Dr. Emílio 
Mameri, Dr. Rafael Favatto, 
Engenheiro José Esmeraldo,  
Erick Musso, Euclério Sampaio, 
Gandini, Janete de Sá, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, 
Marcos Garcia, Raquel Lessa, 
Renzo Vasconcelos, Theodorico 
Ferraço e  Vandinho Leite)  
 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Havendo quorum, invocando a proteção 
de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o 
deputado Danilo Bahiense, para proceder à 
leitura de um versículo da Bíblia. (Pausa)  

 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense lê Salmos, 46:1) 
  
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PSB) - Amém! Fica dispensada... 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(Sem partido) - Presidente, pela ordem! Eu 
gostaria de pedir um minuto de silêncio, por 
favor!  

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Ok, deputado Danilo. 

Fica dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior, mas a declaro aprovada 
conforme foi disponibilizada no site da 
Assembleia. 

Com a palavra o deputado Danilo 
Bahiense. 

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(Sem partido) - Pois não, presidente! Eu gostaria 
de solicitar um minuto de silêncio em memória 
de três pessoas que faleceram essa semana.  

Gumercindo Prates Conceição, mais 
conhecido como Tigrão, policial civil que atuava 
em Guarapari. Ele é dali de Perocão, um bairro 
de Guarapari.  

Faleceu também o senhor Levi Duarte, 
pai do agente de polícia Lenilson Duarte.  

E ontem foi sepultado um grande amigo, 
seu Durval Pereira, sessenta e sete anos, 
trabalhou muito tempo em São Torquato, tinha 
uma oficina ali em Cobilândia e enfartou no 
serviço deixando esposa e três filhos. 

Muito obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Muito bem, deputado Danilo. Tem mais 
alguém, algum deputado ou deputada que 
queira...?  

Deputado Sergio Majeski. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, boa tarde! Boa tarde aos colegas 
que estão no plenário virtual!  

Eu também gostaria de pedir um minuto 
de silêncio pela passagem, pela morte, de 
Juliana Majeski. A Juliana é filha do Júlio 
Majeski, que é um comerciante bastante 
conhecido lá em Santa Teresa. Nós somos 
parentes distantes, mas somos parentes. Ela foi 
acometida por um AVC, com apenas quarenta e 
um anos. Ela partiu na semana passada. Então, 
também peço pela passagem, pela morte da 
Juliana Majeski. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Muito bem, deputado! 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, Hércules. 
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O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Deputado Hércules. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Presidente, eu quero pedir um minuto de 
silêncio também, eu estou pedindo um minuto 
de silêncio pelo falecimento de um colega de 
turma: Hélio Perroni. Hélio Perroni se formou 
comigo em 78 na Emescam. E depois de dois 
meses de batalha na UTI do Cias, ele faleceu 
nesse final de semana e foi cremado lá no 
cemitério da Ponta da Fruta. 

Então, a família Emescam, a família 
sangue verde pede um minuto de silêncio pelo 
passamento desse colega tão valoroso e tão 
amigo de todos os colegas da turma de 78 da 
Emescam.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PSB) -  Muito bem, deputado Hércules.  
Com a palavra o deputado Torino 

Marques. 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Pela 

ordem, meu querido amigo Dary Pagung, líder 
do Governo nesta Casa de Leis! Muito boa tarde 
aos meus parceiros de plenária, digamos assim! 

Há menos de um mês, eu perdi a minha 
mãe. É uma coisa que vai acometer todos nós, 
infelizmente. Mas logo depois na semana 
passada - isso aconteceu na quarta-feira -, eu 
tive a perda do meu irmão mais velho, que era 
um cantor capixaba, um artista e que vai deixar 
muita saudade: Hélio de Marques. Nasceu em 
1952, morreu em 2020, na quarta-feira, de 
problema cardíaco. Ele fez uma cirurgia de 
ponte de safena, estava em recuperação e 
entrou em colapso logo depois, dois dias depois 
da sua cirurgia. 

E eu fiz um pequeno e breve texto aqui 
para homenageá-lo. Deixa-me só pegar os 
óculos aqui. A idade vai chegando, né? Isso 
acontece com todos nós também. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PSB) -  Sessenta e oito anos, Torino?  
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 

Sessenta e oito anos! Jovem! 

Hélio, nosso querido irmão, aqui 
pensando, viajando no tempo da nossa história, 
passamos a vida rindo e brincando juntos. 
Quando éramos crianças, você liderava o nosso 
time de irmãos, sempre bem humorado, feliz da 
vida, inteligente, criativo, dentre tantas outras 
qualidades. Nós, os irmãos mais novos, 
crescemos aprendendo com suas sacadas 
geniais e muito engraçadas. 

Mas, Hélio, essa daquele dia, quarta-
feira passada, não teve graça nenhuma!  

Há pouco mais de um mês, a nossa 
mãezinha, dona Helena Marques de Abreu, se 
foi. A gente nem se acostumou com a ideia e, 
agora, foi você que nos deixou. Só nós sabemos 
o quanto este momento está sendo difícil para 
todos nós da família e, principalmente, pelos 
amigos que você conquistou nesses sessenta e 
oito anos de vida.  

Você levou uma vida desprendido de 
coisas banais, com uma alma de artista, poética 
e rica em talentos. Encantou muitas pessoas. 
Ah, se pudéssemos voltar a tantos momentos 
importantes em nossas vidas! Você criou muitas 
músicas que nos inspiravam e a última foi para 
nossa querida mãe. 

Porque ele fez uma música para a dona 
Helena.  

Irmão, vá em paz! Um dia voltaremos a 
nos encontrar.  

Então, eu peço, além das outras pessoas 
que nos deixaram nesta semana que passou, um 
minuto de silêncio também para o meu querido 
e amado irmão Hélio de Marques, cantor 
capixaba. Que Deus o tenha num ótimo lugar!  

Muito obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Torino, eu gostaria, primeiro, de te dar 
um beijo no coração. 

 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 
Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PSB) - Não é fácil perder uma mãe e, depois, o 
irmão mais velho. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Na 

sequência. 
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O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Meus sentimentos, meu irmão. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 

Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PSB) - Meus sentimentos! 
 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Presidente Dary, deputado Luciano. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PSB) - Deputado? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Luciano Machado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PSB) - Deputado Luciano Machado com a 
palavra. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Também sendo solidário ao nosso colega, 
amigo, deputado Torino. Nós também sentimos 
pela perda de seu irmão Hélio Marques. Eu 
imagino um pouco da dor do coração dele neste 
momento e de sua família. Então, que Deus 
conforte os corações de todos vocês. 

Quero também pedir um minuto de 
silêncio pelo passamento de um padre muito 
querido na região Sul. Ele comemorou, no dia 29 
de outubro, cinquenta e três anos de sacerdócio 
e, com setenta e nove anos, veio a falecer hoje, 
em Mimoso do Sul: o padre Ériton, que foi 
auxiliar episcopal, um padre muito querido em 
todos os sentidos. Cumpriu sua missão de uma 
forma muito, assim, admirável, muito piedoso e 
muito alegre. Além de ter a missão de fazer a 
obra de Deus, ele passava uma alegria muito 
grande, uma energia. Então, um minuto de 
silêncio pelo passamento do padre Ériton, que é 
também de Guaçuí, tem familiares em Guaçuí e 
foi pároco em Guaçuí também. 

Também quero pedir um minuto de 
silêncio pelo passamento de um servidor 
público municipal de Guaçuí, Adilson José 
Gonçalves, conhecido como Adilson da Denair. 
Foi um profissional caprichoso, zeloso e muito 

dedicado, motorista na área da educação, na 
área de saúde. Então, o Adilson da Denair se 
aposentou há pouco tempo, começou a 
enfraquecer, ele veio a óbito e foi sepultado 
ontem. Então, quero deixar aqui o nosso 
sentimento solidário a toda família. 

Deus nos abençoe. Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PSB) - Um minuto de silêncio, então, a pedido 
do deputado Danilo Bahiense, deputado Sergio 
Majeski, deputado Hércules, deputado Torino e 
também do deputado Luciano Machado. Um 
minuto de silêncio. (Pausa) 

 
(A Casa presta a homenagem) 

 
Antes de entrar na fase do Expediente 

para simples despacho, passo a presidência para 
o 2.º presidente da Casa, deputado Torino 
Marques. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- (PSL) - Muito boa tarde a todos. São três horas 
e nove minutos. Que Deus abençoe todos nós 
neste início de semana, hoje, segunda-feira, dia 
9 de novembro de 2020. 

Primeira parte do Expediente para 
simples despacho. 
 

1. Mensagem n.º 030/2020, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
parcial ao Projeto de Lei n.º 273/2019, de 
autoria do deputado Carlos Von, que proíbe os 
estabelecimentos do setor hoteleiro do estado 
do Espírito Santo a utilizarem placas 
informativas com os dizeres que especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99485&arquivo=Arq
uivo/Documents/MV/99485-
172325145103112020-assinado.pdf#P99485 
  

Ciente. À Comissão de Justiça. 
 

2. Mensagem n.º 031/2020, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 712/2019, de autoria 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003200370031003A00540052004100, Documento assinado 
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do deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
acrescenta item ao Anexo II da Lei n.º 10.975, 
de 14 de janeiro de 2019, denominando 
“Rodovia Subtenente Marco Antônio Cordeiro” 
o trecho de acesso à ES-146. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99486&arquivo=Arq
uivo/Documents/MV/99486-
172650911103112020-assinado.pdf#P99486 
 

 Ciente. À Comissão de Justiça. 
 

3. Mensagem n.º 032/2020, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 306/2019, de autoria 
do deputado Capitão Assumção, que obriga os 
petshops, as clínicas veterinárias e os 
estabelecimentos congêneres a fixar cartaz que 
facilite e incentive a adoção de animais, no 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99489&arquivo=Arq
uivo/Documents/MV/99489-
173159037103112020-assinado.pdf#P99489 
 

  Ciente. À Comissão de Justiça. 
 

4. Mensagem n.º 033/2020, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 925/2019, de autoria 
do deputado Doutor Hércules, que acrescenta 
item ao Anexo (I) único da Lei n.º 10.973, de 14 
de janeiro de 2019, instituindo o Dia Estadual 
do Moto Clube Bodes do Asfalto, a ser 
comemorado no dia 1.º de agosto. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99491&arquivo=Arq
uivo/Documents/MV/99491-
173623506203112020-assinado.pdf#P99491 
 

  Ciente. À Comissão de Justiça. 
 

5. Mensagem n.º 174/2020, do 
governador do Estado, encaminhando Projeto 

de Lei n.º 522/2020, que estima a receita e fixa 
a despesa do Estado para o exercício financeiro 
de 2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98246&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/98246-
184932158329092020-assinado.pdf#P98246 
 

  À Comissão de Finanças. 
 

6. Projeto de Lei n.º 549/2020, do 
deputado Sergio Majeski, que dispõe sobre a 
proibição do armazenamento, tratamento, 
coprocessamento em fornos de cimento e 
disposição final de quaisquer tipos de resíduos 
de organoclorados, agrotóxicos e 
domissanitários, seus componentes e afins 
oriundos de outros estados da Federação e/ou 
outros países. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=77519&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/77519-
161631204805072019-assinado.pdf#P77519 

 Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Meio Ambiente e de Finanças. 
 

7. Projeto de Lei n.º 550/2020, do 
deputado Adilson Espindula, que declara a 
utilidade pública da Associação Casa Bom 
Samaritano, com sede no município de Santa 
Maria de Jetibá/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=77520&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/77520-
162220783705072019-assinado.pdf#P77520 
 

À Comissão de Justiça, na forma do art. 
276 do Regimento Interno. 
 

Segunda parte do Expediente, sujeita à 
deliberação. 
 

8. Requerimento n.º 029/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, de retirada do 
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Projeto de Lei n.º 876/2019, de sua autoria, 
que estabelece normas sobre controle de 
resíduos de navios, embarcações, oleodutos e 
instalações costeiras, no âmbito do Estado, e 
dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99434&arquivo=Arq
uivo/Documents/RRP/99434-
110423750603112020-assinado.pdf#P99434 
 

Em votação. 
As deputadas e deputados que aprovam 

permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem verbalmente. (Pausa) 

Aprovado. 
Do item 9 ao item 26, queridos 

telespectadores e também deputados e 
deputadas, são indicações dos senhores e 
senhoras. 
 

9. Indicação n.º 2063/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, solicitando, através do Departamento 
de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo 
(DER-ES), a elaboração de projeto de contenção 
e recuperação de trecho da Rodovia Galerano 
Afonso Venturini, ES-261, na pista da direita, 
sentido Itarana ao distrito de Praça Oito. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99479&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/99479-
164850015403112020-assinado.pdf#P99479 
  

10. Indicação n.º 2064/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, solicitando a reconstrução da ponte 
que liga as comunidades de Córrego Alto a 
Prosperidade, no município de Vargem Alta/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99480&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/99480-
164947312503112020-assinado.pdf#P99480 
  

11. Indicação n.º 2065/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 

Estado, solicitando a reconstrução das pontes 
no distrito de Princesa - município de Rio Novo 
do Sul/ES - próximo a divisa com Iconha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99481&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/99481-
165101015803112020-assinado.pdf#P99481 
  

12. Indicação n.º 2066/2020, do 
deputado Marcos Mansur, ao governador do 
Estado, solicitando recapeamento da Rodovia 
Estadual ES-341, que liga o município de Pancas 
à Rodovia ES-080. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99463&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/99463-
152352254003112020-assinado.pdf#P99463 
  

13. Indicação n.º 2067/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, solicitando instalação 
de redutor de velocidadade na ES-261, Rodovia 
Josil Espíndola Agostini, em frente ao portão da 
Cesan em Santa Teresa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99504&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/99504-
095109027804112020-assinado.pdf#P99504 
  

14. Indicação n.º 2068/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, solicitando 
pavimentação asfáltica da via que liga Ponto 
Alto A Tijuco Preto, em Domingos Martins/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99502&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/99502-
094612074104112020-assinado.pdf#P99502 
  

15. Indicação n.º 2069/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
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governador do Estado, solicitando extensão de 
atendimento do Sistema Transcol aos 
Condados de Meaípe, em Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99502&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/99502-
094612074104112020-assinado.pdf#P99502 
 

16. Indicação n.º 2070/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, solicitando 
disponibilização de ônibus articulado no Trevo 
de Setiba, Guarapari - linha 672. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99501&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/99501-
094355776904112020-assinado.pdf#P99501 
  
  17. Indicação n.º 2071/2020, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, solicitando destinação 
de recursos financeiros para reabilitação e 
duplicação da ES 488 na altura da BR 101 no 
Bairro Frade localizado no município de 
Itapemirim/ES até o Bairro Coronel Borges 
localizado no município de Cachoeiro 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=99507&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/99507-
102922704804112020-assinado.pdf#P99507 

   
18. Indicação n.º 2072/2020, do 

deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, solicitando a adoção das medidas 
administrativas e concretas necessárias para 
que intervenha junto à concessionária 
RODOSOL, a fim de que seja viabilizada uma 
rotatória no cruzamento indicado, de forma 
que o tráfego de veículos advindo da Rodovia 
Manoel Loyola para ingressar na Rodovia do 
Sol seja escoado continuamente, inclusive, com 
acesso aos dois sentidos da via pública 

principal, garantindo, também, maior 
segurança no trânsito para os motoristas e 
moradores da região. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99513&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/99513-
114544465204112020-assinado.pdf#P99513 
  

19. Indicação n.º 2073/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, solicitando 
pavimentação da Rodovia Estadual ES-358. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99514&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/99514-
115632716504112020-assinado.pdf#P99514 
  

20. Indicação n.º 2074/2020, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, solicitando a Inclusão do Programa 
Caminhos do Campo/Terra Firme a estrada que 
liga o município de Guaçuí a Vila do Café no 
município de Alegre, passando pela região da 
Serra da Santa Catarina e Areia Branca. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99516&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/99516-
122304892204112020-assinado.pdf#P99516 
  

21. Indicação n.º 2075/2020, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, solicitando a Inclusão do Programa 
Caminhos do Campo/Terra Firme a estrada que 
liga o município de Guaçuí a Pratinha de Santa 
Luzia passando pela Cachoeira do Caboclo no 
mesmo município de Guaçuí/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99517&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/99517-
122442783004112020-assinado.pdf#P99517 
  

22. Indicação n.º 2076/2020, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
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Estado, solicitando a inclusão do Programa 
Caminhos do Campo o trecho que se inicia na 
Vargem Grande, rota de Divino de São 
Lourenço à Guaçuí/ES 493 e 484 até a Rodovia 
que liga Celina, distrito de Alegre à Ibitirama, 
passando pela Pratinha do Juscelino, em 
Ibitirama, ES 387, 484 e 185. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99518&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/99518-
122549564204112020-assinado.pdf#P99518 
  

23. Indicação n.º 2077/2020, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, solicitando a Instalação de torre de 
telefonia móvel na Comunidade do Córrego da 
Figueira, município de Ibitirama/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):   
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99519&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/99519-
122650189504112020-assinado.pdf#P99519 
  

24. Indicação n.º 2078/2020, do 
deputado Cel. Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, solicitando a destinação 
de recursos para pavimentação da estrada que 
liga a ES 483 às comunidades de Campos Elisio 
e Santo Antônio da Boa Conserva, situadas no 
distrito de 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/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99530&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/99530-
143037517204112020-assinado.pdf#P99530 
  

25. Indicação n.º 2079/2020, do 
deputado Cel. Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, solicitando destinação 
de recursos para recapeamento asfáltico da 
Rodovia ES 166 do trecho que liga o município 
de Castelo/ES até a entrada da Rodovia ES 482 
no distrito de Coutinho em Cachoeiro 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=99538&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/99538-
161747703404112020-assinado.pdf#P99538 
  

26. Indicação n.º 2080/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, por intermédio da secretaria de Estado 
da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 
Pesca (SEAG), promova investimentos, por 
meio do “Programa Calçamento Rural”, com 
vistas à pavimentação de estrada na 
comunidade de Virginia Nova, no município de 
Vargem Alta/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=99541&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/99541-
164401582004112020-assinado.pdf#P99541 
   

Vou colocar em votação todos eles. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado. 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 

Senhor presidente, para justificar voto. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Pela ordem! Pela ordem, deputado 
Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Ok. 

Quero fazer a justificação do voto das 
indicações dos colegas deputados e fazer uma 
menção, aqui, ao item n.º 5 da pauta. V. Ex.ª 
acabou de fazer a leitura. Trata-se da 
Mensagem n.º 174/2020, do Governo do 
Estado, encaminhando a esta Casa de Leis o 
Projeto de Lei n.º 522/2020, que estima a 
receita e fixa a despesa do Estado para o 
exercício financeiro de 2021. 
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Esta Casa recebe, neste momento, 
senhor presidente, o maior projeto de lei que 
tramita no Poder Legislativo do ano 2020, e os 
efeitos, após a sua aprovação, para o ano de 
2021. 

Nesta matéria, senhor presidente, 
estaremos tratando da vida dos cidadãos 
capixabas, até porque será através dessa 
proposta, encaminhada a esta Casa, que nós 
vamos definir os investimentos e o tamanho 
dele para as áreas de saúde, educação, 
segurança, cultura, lazer, os investimentos que 
vão chegar às setenta e oito cidades capixabas, 
os investimentos que o Estado irá fazer, os 
recursos que o Estado irá transferir 
voluntariamente para os municípios, para que 
eles possam executar as obras que 
naturalmente se comprometeram com a 
sociedade, também destinando recurso para os 
Poderes constituídos: Ministério Público, 
Judiciário, Tribunal de Contas, Defensoria 
Pública, Ministério Público de Contas. Ou seja, 
na Assembleia Legislativa, está nas nossas mãos, 
agora, tudo aquilo que vai ser investido a partir 
do dia 1.º de janeiro do ano de 2021. 

E aí é que entra o papel importante de 
cada um de nós. De V. Ex.ª, que neste momento 
preside a sessão, mas de todos os 
parlamentares, porque através do nosso voto, 
da aprovação desse projeto, naturalmente com 
as emendas que estaremos apresentando, 
corrigindo as possíveis distorções ou 
acrescentando recurso a mais numa dada área e 
os investimentos que vão chegar também para 
os municípios, é que faremos jus ao nosso 
mandato. 

Então, é importante ressaltar (Inaudível). 
 

O SR. PRESIDENTE -  (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Marcelo, acho que sua 
conexão caiu. 

Mas é uma peça orçamentária, sim, essa 
Mensagem n.º 174/2020, que V. Ex.ª estava 
agora mencionando, muito importante para o 
desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, 
que estima receita fixa, a despesa do Estado 
para o exercício financeiro de 2020. 

O líder do Governo, Dary Pagung, 
gostaria de acrescentar mais alguma coisa a 
respeito? 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 
presidente, é importante, o deputado Marcelo 
Santos já disse tudo. É uma peça importante, 
que trata da vida das pessoas, da vida dos 
capixabas, e, principalmente, gera os recursos 
da receita e fixa a despesa do orçamento do 
estado do Espírito Santo.  

Então, acredito que começou a tramitar 
na Casa, hoje, está sendo encaminhada para a 
Comissão de Finanças. Eu tenho certeza de que 
o nosso presidente da comissão, deputado 
Euclério Sampaio, deve convocar uma reunião 
na comissão e aprovar o cronograma, abrir 
prazo, aí, para os deputados fazerem as suas 
emendas, e não tenho dúvida alguma de que 
nós vamos votar o projeto do orçamento antes 
do recesso, pois assim prega a Constituição. 

Então, eu gostaria de agradecer e já 
pedir apoio de todos os deputados na peça 
orçamentária. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok. 
Teve mais um deputado que, de forma 

virtual, pediu um pela ordem. Eu não sei quem 
foi. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Eu! 

Eu pedi para justificar voto, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ah, deputado Luciano Machado! 
 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Isso. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Pela ordem, então. 

Pela ordem, deputado. Pode ficar à 
vontade. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Senhor presidente, obrigado! 

Colegas deputados e deputadas, todos 
os que nos assistem pela TV Assembleia, nossos 
servidores. Nós passamos, aí, pelo dia 28 de 
outubro, o Dia dos Servidores, e já 
cumprimentamos muitos de vocês. Mas 
gostaríamos de aqui, oficialmente, novamente, 
lembrar que vocês são os nossos alicerces, de 
todo o país, de nosso estado, da nossa Ales. 
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Bom, eu quero justificar voto nas minhas 
proposições que foram aprovadas. E eu 
agradeço aos colegas pela aprovação unânime 
da proposição n.º 2.074, que solicita ao 
governador do Estado a inclusão no programa 
Caminhos do Campo, ou Terra Firme, da estrada 
que liga o município de Guaçuí a Vila do Café, 
que é município de Alegre, passando pela região 
da Serra da Santa Catarina e Areia Branca. E 
também a proposição pedindo o programa 
Caminhos do Campo/Terra Firme para a estrada 
que liga o município de Guaçuí a Pratinha de 
Santa Luzia, passando pela Cachoeira do 
Caboclo. 

Também, a proposição que solicita ao 
Governo a inclusão do programa Caminhos do 
Campo, ou Terra Firme, do trecho que se inicia 
na Vargem Grande, que é a rota de Guaçuí a 
Divino de São Lourenço, até a estrada que liga o 
distrito de Celina, Alegre, à Ibitirama, passando 
pela Pratinha do Juscelino. 

E, também, solicito ao Governo do 
Estado que inclua, que construa, e instale a 
torre de telefonia móvel na Comunidade do 
Córrego da Figueira, em Ibitirama. 

Eu tenho feito várias proposições nesse 
sentido, para a melhoria da nossa infraestrutura 
rural, das nossas estradas, do programa 
Caminhos do Campo, ou Terra Firme, e telefonia 
móvel, porque a nossa região Sul do estado, 
especialmente a região do Caparaó, a vocação 
industrial dela não é tão forte. A maior votação 
é a agricultura, a agricultura familiar, turismo, 
ecoturismo, agroturismo, turismo de eventos, e 
nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura. 
É uma região que precisa de um olhar muito 
clínico, muito carinhoso do Governo. Então, eu 
vejo que uma estrada boa vai fortalecer o nosso 
turismo e a nossa agricultura. 

A telefonia móvel, em todo o Espírito 
Santo, precisa melhorar. As empresas de 
comunicação, com a melhoria no sinal, com a 
maior... Vamos dizer, ela tem maior 
abrangência... Menor abrangência e maior 
potência. A potência está aumentando para 3G, 
4G, 5G, mas a abrangência diminui, vira um 
gráfico mais curto. Aquela corda esticada, ela 
encolhe, e aumenta a potência. Então, com isso, 
comunidades que tinham acesso à telefonia 

móvel passaram a não ter, quando construiu 
uma torre em um lado e no outro, e essa parte 
no meio, aí, na distância de oito ou dez 
quilômetros, ficou sem telefone, por incrível 
que pareça! Há dez anos, tem lugar que tinha 
telefonia móvel e hoje não tem. 

Então, é importante que o Governo se 
reúna, fortemente, com as empresas de 
comunicação, para que possamos melhorar isso. 
E até o interurbano nós já estamos perdendo 
condição de boa área e de boa comunicação na 
nossa telefonia. Então, está com um problema 
muito sério. E, hoje, a pandemia nos mostrou 
que nós precisamos investir muito forte nesse 
sentido. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Para concluir, deputado. Para concluir. 
 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Só 
mais um minuto. 

Se nós tivéssemos uma telefonia mais 
eficiente, nós teríamos uma educação também 
mais eficiente no período de pandemia. As 
coisas seriam mais normais um pouco do que 
foram. 

Então, a gente sabe do esforço do 
Governo e do que ele tem trabalhado para que 
isso aconteça. Nós precisamos avançar muito. 

 Muito obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Disponha! 

Três horas e vinte minutos. 
 

O SR. ERICK MUSSO - (REPUBLICANOS 
10) - Pela ordem, deputado Torino! 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Adilson Espindula? 

 

O SR. ERICK MUSSO - (REPUBLICANOS 
10) - Não, Erick Musso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Erick Musso. Desculpe-me, deputado! É 
porque eu estou sem o visor aqui agora. Agora 
sim! 

 

O SR. ERICK MUSSO - (REPUBLICANOS 
10) - Não, sem problema, amigo! Só para fazer 
um registro... 
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Pode ficar à vontade, senhor presidente! 

 
O SR. ERICK MUSSO - (REPUBLICANOS 

10) - É um segundo, para não atrapalhar aí a 
nossa... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - O senhor jamais vai trabalhar a nossa 
sessão, presidente! 

 
O SR. ERICK MUSSO - (REPUBLICANOS 

10) - Eu acabei de receber uma informação de 
um infarto fulminante agora de um grande 
amigo, morador da cidade de João Neiva. 
Valrander Recla faleceu aos trinta e dois anos. 
Eu acabei de receber a notícia de infarto 
fulminante, aos trinta e dois anos, e queria aqui 
prestar a minha solidariedade e as minhas 
condolências a toda a família! 

Obrigado, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Disponha, senhor presidência! A hora 
em que o senhor quiser os microfones aqui, das 
sessões plenárias, que é de V. Ex.ª... 

Agora, o senhor quer que nós façamos 
um minuto de silêncio, senhor presidente? 

 
O SR. ERICK MUSSO - (REPUBLICANOS 

10) - Não, não! Só para fazer esse registro. 
Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Só para deixar o registro. 
Tem acontecido muito isso, infarto 

fulminante. Também, como o deputado Sergio 
Majeski falou a pouco comigo aqui, AVC 
também em pessoas com menos idade e até 
Alzheimer em pessoas mais jovens. 

Deputado Sergio Majeski, o senhor 
gostaria de falar alguma coisa? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Presidente, Torino, eu também 
gostaria de falar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Rafael Favatto. 

O deputado Sergio Majeski é logo após o 
deputado Rafael Favatto. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente, só para pedir a possibilidade da 
inversão da pauta, consultando o Plenário, 
obviamente. Uma vez que a pauta tem quatro 
vetos, imagino que talvez um desses vetos ainda 
vá ficar para análise. E aí, preservando, 
obviamente, depois, a fase dos Oradores 
Inscritos. Mas, se for possível! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É regimental. 
Vou colocar em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. A inversão da pauta foi solicitada 
pelo deputado Sergio Majeski. Os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
Deputado Hércules! 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Por 
gentileza, presidente! Com o máximo de 
respeito ao meu querido professor Majeski, o 
meu voto é contra. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok. Com o voto contrário do deputado 
Hércules. 

Deputado Rafael Favatto. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Presidente Torino, eu queria 
também me somar ao deputado Hércules. O 
Valrander, de João Neiva, um jovem vítima de 
infarto, estava morando aqui, em Vila Velha, 
com a esposa grávida. Primeiro filhinho ainda, 
que nem nasceu ainda, coitado, e já o pai 
faleceu com infarto fulminante! Então, queria 
prestar os meus sentimentos ao pai, à esposa eo 
Lucas, o irmão dele. O Lucas é até candidato lá, 
em João Neiva, a vereador. 

Então, gostaria de prestar os nossos 
sentimentos à família. E até essa criança que vai 
nascer, que Deus a abençoe bastante, porque é 
muito duro um jovem, com menos de quarenta 
anos, falecer de infarto fulminante, deixando aí 
uma criança que está para nascer ainda, nem 
teve a oportunidade de conhecer, está no mês 
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do nascimento, é agora em novembro. E com 
certeza nos deixou muito triste essa notícia! E 
até o pai dele me ligou nesse final de semana, 
porque não estava recebendo notícias do filho, 
e o filho foi para o Hospital Santa Mônica aqui, 
em Vila Velha, onde veio a falecer. Meus 
sentimentos à família do Valrander, ao pai, ao 
irmão, à esposa. 

Obrigado, presidente Torino! 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Pela 
ordem, deputado Torino! 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputada Janete de Sá. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Caro 
deputado, primeiramente eu quero me somar 
ao deputado Marcelo nessa declaração de voto, 
justificação de voto, no que se refere à 
Mensagem n.º 174 e ao Projeto de Lei n.º 522, 
com referência à estimativa de receita e 
despesas fixas que o estado estará 
apresentando para esta Casa, nessa peça do 
exercício financeiro de 2021. 

Este é um momento importante, porque 
é exatamente o momento em que a gente 
apresenta também as emendas parlamentares, 
onde são destinados os recursos que vão caber 
para que a gente possa avaliar esses valores que 
vão para cada Poder. Claro que isso tem uma 
legislação, do duodécimo, que favorece esses 
Poderes, mas nós vamos ter conhecimento 
dessa questão melhor e vamos poder votar essa 
peça, que é determinante para os rumos do 
Estado em 2021. 

Exatamente essa votação nossa vai 
determinar para onde vão ser aportados esses 
recursos. No meu entendimento, a saúde vai 
precisar de um reforço substancial, em 
decorrência dos problemas que nós ainda 
estamos enfrentando com referência à Covid; e 
a educação também, em que provavelmente vai 
ter que se fazer dois anos em um ano, por conta 
dessa perda que os nossos estudantes tiveram, 
do Ensino Fundamental, do Ensino Médio, as 
crianças, que estão inclusive nas escolas, 
tiveram em decorrência desses problemas que o 
mundo está enfrentando, e nós, nosso país e 
nosso estado. 

 Quero me somar aos demais colegas, na 
questão do falecimento do seu irmão, Torino, e 
admirar a sua coragem e força. Porque você 
perdeu sua mãe tem, basicamente, um mês; e, 
agora, perde seu irmão Hélio Marques! E você 
está aí, no plenário, conduzindo a sessão. Então, 
isso mostra o homem corajoso que você é. 
 

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

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - E como 
que você está fortalecido para enfrentar essas 
situações que, normalmente, abalam muito a 
gente. Eu não tenho essa força que Deus lhe 
deu. E peço a Ele que continue lhe dando, para 
que você possa estar conduzindo, cada vez mais, 
seus caminhos com muita firmeza, com muita 
determinação! 

Um abraço grande e um beijo no 
coração; no seu coração e de toda a sua família 
enlutada com mais essa perda. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito obrigado, deputada  Janete de Sá. 
Fico lisonjeado com essa visão que V. Ex.ª tem.  

Mas essa força, acho que vem dos 
amigos que tenho aqui, principalmente no 
Plenário. Pessoas como V. Ex.ª, que dão esse 
apoio para a gente seguir em frente e continuar 
trabalhando pelo Espírito Santo, apesar dos 
problemas pessoais que cada um de nós tem; 
que todos nós temos! 

Vamos passar, então, para a fase da 
Ordem do Dia! 

Item 1. Discussão única, nos termos do 
art. 66, § 6.º, da Constituição Estadual, do veto 
total aposto ao Projeto de Lei n.º 608/2019, de 
autoria do deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 
publicado no DPL do dia 12/08/2019. 
Mensagem de Veto n.º 22/2020, publicada no 
Ales Digital do dia 28/09/2020. 

Na Comissão de Justiça o relator, 
deputado Coronel Alexandre Quintino, se 
prevaleceu do prazo regimental. 

Coronel Alexandre Quintino, vou 
convocar V. Ex.ª. Está preparado para oferecer 
parecer oral à matéria? 

 

O SR. CORONEL  ALEXANDRE QUINTINO 
-  (PSL)  - Boa tarde, senhor presidente! 
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Boa  tarde! 

 
 O SR. CORONEL  ALEXANDRE QUINTINO 

-  (PSL)  - É uma  honra poder falar com V.  Ex.ª. 
Eu ainda vou me prevalecer do prazo 

regimental. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É regimental! 
 
Em face do resultado, ficam sobrestadas 

as demais discussões únicas dos demais 
projetos. 

 
Passamos, então, diretamente, para a 

fase da Ordem do Dia... Fase das Comunicações. 
Primeira parte da fase das Comunicações… Está 
aqui… Só um minutinho… 

 

Passamos diretamente para o Grande 
Expediente; já cheguei, aqui!  

Três e vinte e sete, agora! 
Lideranças Partidárias! 
Cidadania, deputado Gandini! (Pausa) 
Do PSB, deputado Bruno Lamas! (Pausa) 
Licenciado… 
Deputado Hércules, do MDB. Doutor 

Hércules! 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES -  (MDB) - 
Presidente, quero, inicialmente, registrar o meu 
protesto por nossa Assembleia não apreciar os 
projetos que estão na pauta! A pauta, mais uma 
vez, fica trancada, num ato de respeito a todos 
os colegas, mas, infelizmente, não concordo. 
Acho que se deveria votar a favor ou contra; 
mas, realmente, derrubar a sessão, trancar a 
pauta... Não é uma coisa simpática! 
 Então, quero deixar meu registro de 
desagrado e dizer, também, ao meu professor, o 
querido deputado Sergio Majeski, que votei 
contra a inversão da pauta, não votei contra ele. 
É o meu ponto de vista que… Respeito o dele, 
mas espero que o meu também, com certeza, 
seja respeitado. 
 Hoje… Aliás, sábado foi Dia do Radialista! 
Quero dar um abraço, especialmente, ao Torino 
Marques! Foi um dos maiores radialistas nosso, 
aqui do estado. 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado! 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES -  (MDB) - Ele 
tinha um (Inaudível) programa  de televisão. 
Deixar o meu abraço!  

Fica minha homenagem a todos esses 
que fazem rádio. Eu, naturalmente, vou me 
esquecer de algum, mas gostaria de dar um 
abraço ao meu querido Jotinha;  Zé Capiau, Zé 
Roberto Mignone, meu conterrâneo; Fernanda 
Queiroz; Ferreira Neto, meu vizinho; Letícia 
Cardoso; dentre outros radialistas que, 
naturalmente, trazem a notícia mais rápida. E o 
rádio é um instrumento que traz notícia mais 
rapidamente, de qualquer parte do mundo. 

É o nosso registro. 
A preocupação hoje, também é com o 

Novembro Azul. Mais uma vez, estamos aqui 
com o nosso lacinho, viu, querido Adilson 
Espindula? Nosso lacinho azul, falando sempre... 

 

O Sr. Adilson Espindula - (PTB) - 
Parabéns, Doutor Hércules! 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Obrigado.  

Infelizmente, não tenho podido fazer 
aquele movimento que faço todo ano. Teve ano 
que fiz dez mil lacinhos - o pessoal do meu 
gabinete - para a gente chamar a atenção dos 
homens. Na verdade, as mulheres são muito 
caprichosas. No Outubro Rosa elas fazem a 
maior movimentação em Camburi, fazem uma 
festa linda, também lembrando a importância 
do exame. A festa é bonita, mas o mais 
importante de tudo é a lembrança dos exames.  

Em cada dez homens, quatro estão 
deixando de procurar um urologista durante 
essa pandemia. Então, isso é muito grave! É 
muito grave porque temos que trabalhar muito 
com relação à prevenção. Aquele que procura já 
o tratamento do câncer de próstata já está em 
situação, às vezes, muito difícil. A gente sabe 
que noventa e cinco por cento dos casos 
diagnosticados precocemente, naturalmente 
têm noventa e cinco por cento de cura também. 
Quanto mais o homem vive, mais chance tem de 
ter câncer de próstata. 

O Novembro Azul é o mês mundialmente 
dedicado à prevenção do câncer de próstata e à 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003200370031003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Vitória-ES, terça-feira, 17 de novembro de 2020 Diário do Poder Legislativo - 21 

 

conscientização sobre os cuidados com a saúde 
do homem. Seu objetivo é alertar as pessoas, 
especialmente os homens, sobre a prevenção e 
a importância do diagnóstico precoce da 
doença.  

Novembro Azul foi escolhido para o mês 
de prevenção masculina porque o dia 17 de 
novembro é o Dia Mundial de Combate ao 
Câncer de Próstata.  

O Instituto Nacional do Câncer, Inca, 
aponta que o câncer de próstata representa 
29,2%, ou seja, 30% dos casos de câncer nos 
homens no Brasil. Então, de todos os canceres, 
30% é câncer de próstata. Então, os homens 
têm que procurar fazer o tratamento, fazer o 
diagnóstico, ou melhor, o exame de próstata.  

Na fase inicial, o câncer de próstata não 
apresenta sintomas. Quando alguns sinais 
começam a aparecer, cerca de noventa e cinco 
por cento dos tumores já estão em fase 
avançada, dificultando, naturalmente, o 
tratamento.  

Os sintomas, para você ficar mais alerta - 
tenho batido nisso o mês inteiro e vou continuar 
até o dia 30: vontade de urinar com frequência. 
Você quer urinar toda hora; você vai ter dor ou 
ardor quando urinar; o fluxo urinário é fraco ou 
interrompido - o jato urinário, você para no 
meio para depois continuar a micção; presença 
de sangue na urina ou no sêmen; impotência 
também.  

Os fatores de risco: histórico familiar de 
câncer de próstata - pai, irmão ou tio. Se você 
teve pai, irmão ou tio que teve câncer de 
próstata, fica com o alerta ligado porque, na 
verdade... 

Estou encerrando, senhor presidente! 
Essa pode ser uma doença familiar, mas 

não é uma doença hereditária. Então, ela pode 
ser evitada. O estilo de vida, por exemplo, a 
obesidade, agrava muito esse problema de 
câncer de próstata.  

Os dados de câncer de próstata no 
Espírito Santo... 

Para encerrar, presidente! Segundo 
dados do Sistema de Informações Hospitalares 
do Sistema Único de Saúde, foram registrados, 
de janeiro de 2019 a agosto de 2020, mil 
quinhentos e quinze casos de internação 

hospitalar ou neoplasia maligna de próstata, 
sendo que novecentos e quarenta e um, em 
2019; e quinhentos e setenta e quatro, de 
janeiro a agosto deste ano. Portanto, só 
quinhentos e setenta e quatro casos este ano é 
muito pouco. Muita gente deixou de procurar o 
especialista, não procurou fazer o exame, 
deixou de fazer o exame. Com isso, quando for 
fazer o tratamento, terá muito mais dificuldades 
e um sofrimento maior, e poderá perder a vida, 
se não faz a prevenção.  

Muito obrigado, senhor presidente! 
Devolvo-lhe a palavra.  

Novembro Azul, não se esqueça disso: 
faça o seu exame de próstata!  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Muito obrigado.  
Deputado Hércules, no início da fala de 

V. Ex.ª, pela liderança partidária, o senhor frisou 
e lembrou também dos radialistas do Espírito 
Santo. Acho que nasci radialista; a minha vida 
toda. Entrei no rádio com dezesseis anos, depois 
migrei para a televisão.  

Obrigado, Doutor Hércules, por essa 
lembrança. E parabenizar todos os radialistas 
também: o Zé Capiau, da Rádio Espírito Santo; 
Zé Capiau, amigo do Doutor Hércules.  
 Doutor Hércules, pode falar.  
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, esqueci de falar. Para mim, um dos 
maiores radialistas do estado foi o meu querido 
e saudoso Jairo Maia.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Jairo Maia.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Quem vi começar, assim como o Ferraço; vimos 
o Jairo Maia começar na ZY9 Rádio Cachoeiro de 
Itapemirim, e que de lá saiu Roberto Carlos 
também.  
 Muito obrigado, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - De nada. Disponha.  
 Agora, Oradores Inscritos.  
 Com a palavra, deputado Enivaldo dos 
Anjos. (Pausa) 
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 Deputado Euclério Sampaio. (Pausa) 
 Deputado Gandini. (Pausa) 
 Deputada Iriny Lopes. (Pausa) 
 Deputada Janete de Sá.  
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Boa 
tarde, deputado Torino! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Boa tarde, deputada! 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Boa tarde 
a todos que nos assistem! 
 Quero, hoje, repercutir um WhatsApp 
criado no País pelo Governo Federal, pela 
ministra Damares, que visa estar sendo mais um 
mecanismo para as mulheres, as crianças, os 
idosos, para todos os tipos de violência serem 
denunciados. Quem liga para o 180, para o 
Disque 100, pode estar ligando pelo WhatsApp 
061 - ou seja, meia um, porque é de Brasília, um 
WhatsApp criado pelo Governo Federal - 
996565008, para fazer denúncias de qualquer 
lugar do país. Por 24h esse WhatsApp vai estar 
ligado e também de fora do nosso país. Então, 
isso cabe, também, para os casos das pessoas 
vítimas de sequestro, que são mulheres vítimas 
de tráfico de mulheres para atividades sexuais e 
que estão em outros países, e também para 
mulheres vítimas de violência, porque isso 
chega no Governo Federal.  

É uma manifestação dessa Secretaria que 
está ligada, também, aos Direitos Humanos e, 
portanto, esse número é um número a mais e 
um número mais fácil de ser acessado porque 
você pode deixar o recado no WhatsApp. E você 
também pode fazer isso de forma anônima que 
vai ser dada resposta e alguma atitude, a gente 
espera, seja feita, tendo em vista que o 
Ministério vai ter, essa secretaria que está 
ligada às mulheres e aos Direitos Humanos, vai 
ter acesso a essa denúncia, e, com isso, pode 
estar acessando as polícias, os órgãos 
competentes do estado para que essa questão 
seja investigada. Então, é mais um mecanismo. 
É bom que vão ver se dá certo, porque é uma 
iniciativa deste Governo, da ministra Damares. 
E, para mim, não tenho, nessa questão da 
defesa das mulheres, não tenho essas questões 

de ideologia. O que importa é que vem mais um 
mecanismo de defesa para as mulheres e por 
isso estou aqui divulgando. Mais uma vez digo: o 
número é 61 - código de área de Brasília - 
996565008.  
 Outra questão é que encaminhamos uma 
nota de repúdio para o CNJ, o Conselho 
Nacional de Justiça, para o Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina, para a 3.ª Vara Criminal de 
Florianópolis e para o Ministério Público, sobre 
a questão do estupro de uma jovem influencer 
de nome Mariana Ferrer, cujo estuprador, um 
empresário de grande influência, foi absolvido 
pelo juiz. E ficou constatado, porque isso teve 
uma repercussão muito grande, repercussão 
nacional, inclusive vários movimentos de 
mulheres fizeram notas de repúdio também, o 
próprio CNJ já disse que vai investigar, e 
advogados nessa área também contestaram  a 
atitude do advogado de defesa do estuprador, a 
atitude do Ministério Público, que ficou, que 
não ofereceu nenhuma resistência e nem 
interrompeu, pediu ao juiz que interrompesse a 
condução de como estava sendo feita a defesa 
no sentido de acusar a vítima; e também do juiz, 
que, pacificamente, assistiu a uma cena 
constrangedora contra Mariana Ferrer, que foi 
vítima desse estupro, constatado por perícia 
criminal, com exame de corpo de delito, e que 
criou uma revolta muito grande por conta do 
precedente que ele abre para que muitos 
estupradores possam usar desse julgado para 
poder estarem se livrando da cadeia, se livrando 
de uma pena mais rigorosa. 
 Então, fica aqui a nossa fala de denúncia 
também, mais uma vez. Nós já fizemos isso 
semana passada, mas nós fizemos oficialmente 
pela Assembleia Legislativa, em nome... Não deu 
tempo de eu estar pegando a assinatura de 
todos os colegas, como costumo fazer, mas eu 
tenho certeza de que V. Ex.as também 
coadunam com o mesmo pensamento nosso, na 
medida em que votaram para a gente estar na 
Procuradoria da Mulher. 
 Nós fizemos essa denúncia, essa nota de 
repúdio, em nome da Procuradoria Especial da 
Mulher da Assembleia Legislativa e de todos 
nós, trinta deputados, que repudiamos essa 
atitude covarde, essa atitude hipócrita, essa 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003200370031003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Vitória-ES, terça-feira, 17 de novembro de 2020 Diário do Poder Legislativo - 23 

 

atitude desnecessária desse julgamento da 3.ª 
Turma, envolvendo um juiz, envolvendo 
promotor de Justiça, envolvendo o advogado do 
réu, e envolvendo, inclusive, o advogado da 
vítima. Porque qualquer um deles podia ter 
tentado paralisar essa sessão, e a sessão deu 
continuidade, e ela culminou, inclusive, em 
absolvição de um estuprador confesso. 
 É muito triste ter assistido a isso. E nós 
fizemos essa nota de repúdio e eu tenho certeza 
de que eu tenho a concordância de vocês, por 
isso fiz pela Procuradoria, para estes órgãos: 
para o CNJ, para o Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina, para a 3.ª Vara Criminal de 
Florianópolis e para o Ministério Público, que 
fica no estado de Santa Catarina. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Com a palavra… 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Tenho 
dito, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Terminou, deputada? 

 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Sim, 
terminei. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ah, então tá! 
 Com a palavra o deputado Luciano 
Machado. (Pausa) 
 Deputado Luciano Machado?! (Pausa) 
 Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 
 Deputado Marcos Garcia. (Pausa) 
 Pr. Marcos Mansur. Está na plenária aqui 
presencial. 
 São três horas e quarenta e três minutos 
deste início de mais uma semana em nossas 
vidas, dia 9 de novembro de 2020. Muito 
obrigado a todos que nos assistem na TV 
Assembleia. Muito obrigado a você, servidor, 
que presta um excelente serviço para a 
população capixaba. 

 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Senhor presidente, colegas deputados e 

deputadas, eu quero também cumprimentar os 
nossos internautas, os nossos amigos e amigas 
que nos prestigiam pelo estado, Brasil e mundo 
afora. Também cumprimentar os nossos 
colaboradores, que, sem eles, a gente não 
conseguiria tocar os nossos trabalhos aqui. 
 Eu quero dividir a minha fala em dois 
momentos, em dois temas, dois assuntos, e o 
primeiro, eu quero aqui falar sobre a nossa Lei 
n.º 11.151. Por que estou falando dessa lei? 
Estou falando por conta de veiculações que nós 
já estamos vendo de autoridades do próprio 
Governo e veiculadas na imprensa de que parte 
do estado poderá, novamente, entrar na 
questão do isolamento social. 
 Nós estamos observando com bastante 
atenção esse tema e entendemos a importância 
e a necessidade das áreas de risco baixo, risco 
moderado e risco alto. Agora, eu gostaria que as 
autoridades competentes do nosso estado e o 
próprio Governo pudessem estar atentos à Lei 
n.º 11.151, de minha autoria, e também do 
deputado Danilo Bahiense, no que diz respeito à 
essencialidade dos templos religiosos em 
período de calamidade pública, que foi 
sancionada pelo governador, uma lei votada por 
esta Casa, sancionada pelo governador, e dizer, 
também chamar atenção da nossa liderança 
religiosa do estado do Espírito Santo, de que nós 
não podemos abrir mão e não podemos, 
também, permitir que esta lei, que este 
reconhecimento que a lei dá às religiões, aos 
templos religiosos, que a gente tenha algum 
retrocesso em relação a esta questão. 
 Até mesmo porque a maioria das igrejas 
e dos templos religiosos de todas as 
denominações está tendo bom senso na 
realização das suas atividades religiosas, 
cumprindo todo o protocolo, distanciamento 
social, álcool em gel, medição de temperatura, 
enfim, nós estamos cumprindo o protocolo, 
diferente do que nós temos observado em 
muitos outros setores da sociedade, por 
exemplo, casas noturnas, shopping centers, 
bares e etc. Nós estamos vendo com 
preocupação, sim, essas questões. 
 Agora, nós temos o bom senso e eu peço 
que as autoridades estaduais possam estar 
respeitando a Lei n.º 11.151, de nossa autoria, 
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sancionada pelo governador do Estado do 
Espírito Santo. 
 Eu quero, também, aqui, neste 
momento, chamar a atenção para um projeto 
de lei que nós protocolamos na Casa, Projeto de 
Lei n.º 548/2020, que trata sobre a vedação da 
venda de produtos análogos ao leite sem 
informar ao consumidor que ele não está 
consumindo o leite naquele produto. 
 Por exemplo, estão vendendo no 
mercado, já, queijo mussarela, queijo cheddar, 
que não são à base de leite. São produtos 
sintéticos, à base de gordura vegetal, à base de 
amidos e que contêm gordura trans e  causam 
gravíssimos problemas na saúde, como 
entupimento de veias, como também são 
substâncias cancerígenas. E a gente está aqui 
tratando desse projeto, está protocolado na 
Casa, eu conto com apoiamento dos meus pares 
para que, em todos os lugares, tipo lanchonetes, 
hamburguerias, pizzarias que estão colocando 
esse produto que acaba sendo mais barato, 
possa ser informado ao consumidor. 
 Que a pessoa, ao vender uma pizza, ao 
vender um lanche, possa informar: Olha, o 
nosso queijo aqui, o nosso produto aqui não é de 
origem animal, não é derivado do leite; ele é 
artificial, é sintético. 
 Então, nós estamos tratando dessa 
questão aqui nesse projeto e eu conto com o 
apoiamento dos nossos pares, porque essa é 
uma questão que importa e que interessa aos 
produtores de leite, que interessa a nós, os 
consumidores, para que não possamos estar 
consumido algo que além de ser fake - olha 
bem, agora: alimento fake - também é algo que 
vai estar trazendo mal a nossa saúde, e muito 
mal. Como eu disse aqui, entupimento de veias, 
inclusive substâncias cancerígenas. 
 Então, muito obrigado, senhor 
presidente! Eu devolvo a palavra. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Disponha, Pr. Marcos Mansur. 
 Faltam onze minutos para as quatro 
horas da tarde. 
 Com a palavra a deputada Raquel Lessa. 
(Pausa) 
 Deputado Renzo Vasconcelos. (Pausa) 
 Deputado Sergio Majeski. 

 Muito obrigado a todos que nos assistem 
na TV Assembleia neste momento nesta 
segunda-feira. Deus abençoe todos nós! 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 

cumprimentos ao deputado Torino, que dirige a 
sessão, aos deputados que estão presentes 
tanto aqui presencialmente como de forma 
virtual, aos funcionários da Casa e àqueles que 
nos assistem pela TV Ales. 
 Já há alguns dias eu gostaria de estar 
falando sobre o Ideb. Nos últimos anos, de dois 
em dois anos, a gente vê, e não interessa qual o 
Governo, a gente vê uma grande propaganda de 
que o Espírito Santo tem o melhor Ideb do país. 
O que é Ideb? O Ideb é o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, 
criado lá ainda nos anos dois mil. O Ideb, como 
ele é calculado? De dois em dois anos, alunos do 
sexto, do nono ano e do terceiro ano do ensino 
médio fazem uma prova de português e de 
matemática e tanto da rede estadual quanto 
também da rede municipal. Enfim, tanto das 
redes públicas quanto particulares. E depois, o 
resultado dessa prova, se faz um cálculo junto à 
média de aprovação dos alunos nas escolas, 
qual percentual de alunos que é aprovado a 
cada ano. E aí então se faz uma média tanto 
desse fluxo de alunos, ou seja, quantos 
aprovaram e reprovaram em todos os anos, com 
a média que os alunos obtiveram nessas provas 
que são realizadas a cada dois anos. O resultado 
disso é a nota do Ideb, que é dada por 
município, por estado, pode ser por escola 
também.  
 Pois bem, e por que é que eu digo 
sempre que o Ideb precisa ser muito bem 
analisado? Você não pode comparar um 
município com outro tão simplesmente, falar 
assim: Olha, o município tal está com o Ideb 
ótimo, mas o município tal teve Ideb muito ruim. 
Porque você tem que analisar toda a 
conjuntura. Como são essas escolas em cada 
município? Que tipo de aluno que frequenta? A 
origem sociocultural desses alunos? Isso é 
fundamental. Não dá para você comparar nem 
uma escola com a outra de uma forma simples, 
nem um município com outro, nem um estado 
com outro. 
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 Pois bem! Mas esse índice passou a ser 
também questionado nos últimos tempos, 
sobretudo em estados como o Espírito Santo. 
Por quê? Nos últimos anos, aqui no estado do 
Espírito Santo, foram fechadas mais de cinco mil 
turmas, mais de cem mil vagas, principalmente 
para a EJA, que é a Educação de Jovens e 
Adultos. Simplesmente foram fechadas. Em 
vários municípios não tem mais educação 
regular noturna, ensino básico noturno regular. 
Em alguns tem EJA, mas EJA não deve ser usada 
para substituir o ensino regular. 
 Mas como é que o fechamento de 
turmas e turnos e escolas, mais de quarenta 
escolas foram fechadas nos últimos anos 
também, como isso pode atingir a nota do Ideb? 
Ora! A maior parte das turmas que foi fechada 
no Espírito Santo foi de EJA, e, sobretudo, 
noturno, onde normalmente estão os alunos 
que são alunos trabalhadores, alunos que já têm 
certa defasagem, portanto alunos que tendem a 
ter médias mais baixas em avaliações como 
essas que são praticadas pelo Governo Federal 
para medir o Ideb. 
 Ao mesmo tempo, é nessas turmas que 
se verifica o maior número de reprovação. Ora! 
Se eu fecho essas turmas, elas não existem 
mais. Quer dizer, eu estou impossibilitando que 
esse tipo de aluno frequente escolas. Muito 
obviamente isso pode afetar a nota do Ideb. Por 
quê? Se eu estou tirando das escolas aqueles 
alunos com maior possibilidade de ter média 
baixa e com maior possibilidade de reprovação, 
obviamente eu artificialmente consigo elevar as 
médias. Portanto, aqui no Espírito Santo, não 
existe uma pesquisa feita efetivamente sobre 
isso, mas, pelo que nós acompanhamos nos 
últimos seis anos de fechamento de turmas, 
turnos e escolas, isso está afetando 
positivamente o Ideb, ou seja, parte dessa nota 
do Ideb do Espírito Santo, ela pode estar sendo 
mascarada por um crime, que foi o fechamento 
dessas milhares de turmas e expulsão de alunos 
das escolas. Tanto assim, eu já falei aqui e volto 

a repetir, que só em idade escolar de quinze a 
dezessete anos, nós temos quase cem mil 
alunos fora da escola.  

Só pra concluir, presidente, agora você 
imagina quantos mil alunos nós temos, 

quantos mil jovens nós temos, por exemplo, de 
dezoito a vinte e nove anos no estado do 
Espírito Santo que não concluíram a educação 
básica e também não têm como concluir, 
porque as turmas e os turnos foram fechados. 
Além disso, a EJA transformou-se em 
semipresencial. Hoje, por exemplo, o aluno que 

é da EJA, que já é um aluno que de forma 
geral tem mais dificuldades porque é um 
aluno trabalhador, ou então porque passou 
muito tempo sem estudar, ele não tem aula 
todos os dias. Ele tem aula, salvo engano, três 
vezes por semana, que ele vai à escola 
basicamente para tirar dúvida com o 
professor. 

Ora, se a gente já tem dificuldades de 
aprendizagem com aqueles alunos que 
frequentam todos os dias, que têm aula todos 
os dias, imagine com aqueles que já 
apresentam algum tipo de defasagem, que 
são alunos trabalhadores, e que não têm aulas 
todos os dias?  

Então, assim, é óbvio que isso tenha 
afetado positivamente o Ideb, mas através de 
um crime, porque no Estado não tem sido feito 
esforço nenhum para uma campanha ampla do 
Estado para trazer esses jovens que estão fora 
da escola para dentro da escola, e reabrir parte 
dessas escolas, vagas, turmas e turnos que 
foram fechados. Hoje, na verdade, se você 
colocar todos os alunos, todos os jovens, tanto 
aqueles abaixo de dezoito, quanto acima de 
dezoito, dentro da escola, é óbvio que o Ideb do 
Espírito Santo vai cair, porque quanto mais 
alunos você tiver nas escolas maior a propensão 
de você ter um número maior de alunos que 
tirem notas baixas, e aumentar o índice de 
reprovação. Mas isso não deveria ser um 
empecilho, ninguém deveria ter medo disso.  

Por isso que eu falo, às vezes um 
município ou um estado que tem o Ideb mais 
baixo, ele está cumprindo muito melhor com 
sua obrigação de dar assistência educacional a 
todo mundo e oportunidade igual para todo 
mundo, do que aquele município ou aquele 
estado que tem um Ideb alto, mas às custas 
de fechar escolas, às custas de vetar que os 
alunos com maior dificuldade venham a 
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frequentar. Isso é um crime. E obviamente, 
então, o Ideb do Espírito Santo, em parte, é 
claro que ele está sendo mascarado por esse 
tipo de coisa.  

Muito obrigado, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Com a palavra o deputado Theodorico 
Ferraço. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 

Senhor presidente, senhores e senhoras 
deputados, no último dia 03 o mundo inteiro 
acompanhou pela televisão, vinte e quatro 
horas, sobre o resultado das eleições para a 
presidência dos Estados Unidos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Theodorico, só um minuto. A 
câmera de V. Ex.ª, eu acho que ela está fechada. 
Às vezes é opção do senhor, mas acho que ela 
está desligada. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 

Abriu agora? Abriu? 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ainda não, parece que não. 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Tá aqui como iniciar meu vídeo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É. 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - E 
agora?  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Não, ainda não. Mas tudo bem, o áudio 
está em alto e bom som. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 

O áudio está em bom som. Vou ligar mais uma 
vez aqui.  Parar meu vídeo, não deu, voltou para 
o vídeo, voltou novamente. Iniciar meu vídeo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É. 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Mas senhor presidente, senhores e senhoras 
deputados, o mundo assistiu estarrecido, a 
partir do dia 03 de novembro, o anúncio de 
alguns resultados das eleições que se passavam 
nos Estados Unidos, se passam até hoje.  

O presidente raivoso, não aceitando o 
resultado, não admitia perder a eleição em 
hipótese alguma. Levantavam-se dúvidas e mais 
dúvidas sobre os ilustres, honrados e dignos 
servidores dos correios dos Estados Unidos, 
onde a lei permite que o voto seja dado via 
correio.  

E o fato é que três dias e três noites 
gerou uma expectativa fantástica no mundo 
inteiro. Para dizer que país é esse? O país que se 
diz o mais poderoso do mundo, o país mais 
respeitoso, o país mais poderoso com as suas 
armas atômicas, só não consegue vencer a 
Covid-19. E acontece que os Estados Unidos 
acabaram elegendo o seu presidente da 
República, o ex-senador, senador por trinta e 
seis anos, Joe Biden, que foi vice-presidente da 
República, sempre sereno, aguardando o 
resultado, tranquilo e dizendo que a raiva tinha 
que ser passada para trás. Nós temos que 
começar um mundo novo, e que ele eleito 
presidente seria presidente de todo Estados 
Unidos. 

Aqui no Brasil chegou-se a cogitar uma 
intranquilidade devido ao relacionamento que 
dizem existir entre o presidente da República e 
o Donald Trump, dos Estados Unidos. Mas 
vejam os senhores, o Donald despencou, bastou 
a eleição do Joe Biden, que não tinha amizade 
nenhuma aqui com presidente da República, 
nem com o nosso setor financeiro, e desceu veio 
para cinco e cinquenta. O que foi uma maravilha 
para nós, principalmente ao sabermos que o 
preço do petróleo, o preço do dólar tem uma 
influência assustadora na vida econômica e 

financeira do país.  
Parece-me que chegamos, agora, ao 

final. E, agora, se discute: os Estados Unidos 
querem ajudar o Brasil, principalmente na 
Amazônia, até com fundo de vinte bilhões de 
dólares.  Eu acho que o Brasil tem que aceitar. 
Não há problema nenhum, meio ambiente é 
coisa de respeito. De repente surge um 
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maluco aí comandando o meio ambiente, 
resolvendo impor a sua própria vontade, para 
deixar a boiada passar, nós temos que acabar 
com isso.  

O presidente da República, que foi eleito 
pela maioria esmagadora - até para surpresa de 
muitos, principalmente nossa, que viu ele se 
eleger a presidente da República - está torcendo 
para que o meio ambiente seja matéria 
importante no coração do povo brasileiro.  

Por exemplo, já houve uma época em 
que eu ainda jovem ouvia dizer que o Brasil não 
tinha que tomar benção ao Tio Sam, que o Brasil 
tinha que ser independente, não é?  

Hoje, nós lutamos por um mundo 
igualitário, um mundo de maior respeito, um 
mundo de maior segurança e um mundo até 
solidário com as doenças que estão surgindo a 
todo momento. Acontece que o fato de o 
presidente da República não ter reconhecido 
ainda a vitória de Joe Biden, isso não tem 
significado nenhum, não tem expressão 
nenhuma. Afinal de conta, quem tem que 
reconhecer é a justiça americana, são os 
homens íntegros e honestos que cuidaram das 
eleições e procuraram mostrar que a 
democracia é mais importante do que a eleição 
do raivoso presidente da República, com o seu 
topete famoso, que não admitia qualquer 
resultado desde que não seja aquele que ele 
fosse vitorioso. 

Nós queremos, hoje, pedir paz, 
queremos pedir harmonia e queremos, 
também, avisar ao Joe Biden que o Brasil deve 
aceitar a colaboração para acabar com o fogo na 
Mata Atlântica, com os problemas que estamos 
passando no meio ambiente.  O Brasil deve 
aceitar. E, ao mesmo tempo, desejar que ele 
controle, também, o fogo na Califórnia, onde 
são dezenas, centenas de pessoas que perdem 
suas casas, suas residências, suas moradias. 
Queremos chamar o mundo para o 
entendimento; um entendimento onde haja 
amor, onde haja paz, onde haja harmonia. Essa 
paz, meu caro presidente, que V. Ex.ª transmite 
para nós deputados. Perdeu a mãe há pouco 
tempo, perdeu um irmão, e V. Ex.ª está aí 
sereno, mostrando os desígnios de Deus, 
mostrando para nós como é importante você ter 

um coração aberto, um coração saudoso, mas 
que deixou uma saudade muito grande, foi a 
perda do seu irmão.   

Torino, a nossa solidariedade pela perda 
irreparável do seu irmão e ao mesmo tempo nós  
queremos desejar para o nosso Espírito Santo, 
para o nosso Brasil, que essa vacina venha logo, 
que a vacina contra a Covid-19 ultrapasse os 
limites da inteligência humana, que possamos 
realmente ter grandes esperanças, esperança na 
nossa população, na cura.   

Muito obrigado. Um abraço para todos.  
 
             O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok, deputado Theodorico Ferraço. Muito 
obrigado pelo apoio, pelas palavras também. 
 São quatro horas e quatro minutos, com 
a palavra Vandinho Leite. (Pausa) 

Deputado Adilson Espindola. (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho. (Pausa)  
Deputado Bruno Lamas. (Pausa) 
Deputado Capitão Assumção. (Pausa) 
Deputado Carlos Von. (Pausa) 
Coronel Alexandre Quintino. (Pausa) 
Deputado Dary Pagung disse para mim 

que não iria ter fala agora.  
Deputado Delegado Danilo Bahiense.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(Sem partido) - Boa tarde, deputado Torino 
Marques, boa tarde aos senhores deputados, 
boa tarde a todos que nos assistem pela TV 
Assembleia.  

Inicialmente, deputado Torino, eu 
gostaria de me solidarizar com V. Ex.ª, você que 
é meu amigo, meu irmão, amigo de muitos 
anos, eu imagino o tamanho da dor que você 
está passando por esses dias, onde há pouco 
mais de um mês perdeu a sua querida mãe, a 
dona Helena. Eu também perdi a minha mãe, 
em 2004, e sei o tamanho da dor que se sente 
quando se perde uma mãe. E agora, para 
agravar ainda mais a situação, perdeu o seu 
irmão, Hélio Marques.  

Então, meu irmão Torino, eu gostaria de 
me solidarizar com você. Certamente a sua mãe 
e o seu irmão poderiam dizer o que está escrito 
em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7: Combati o 
bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 
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Pode ter certeza, Torino, que sua mãe e seu 
irmão combateram o bom combate. 

Eu gostaria, nessa segunda parte, 
deputado Torino, de agradecer aos meus 
pares pelas indicações que nós fizemos. Nós 
estivemos em algumas cidades, rodando por 
esses dias, como eu faço costumeiramente, 
inclusive estive lá na sua saudosa terra, boa 
terra de Santa Teresa, que você gosta muito, e 
nós fizemos indicação lá para um redutor de 
velocidade no portão da Cesan. Tem ocorrido 
uma série de acidentes ali, e a população me 
procurou. Nós fizemos uma entrevista pela 
rádio Canaã, as reinvindicações foram muitas, 
e nós fizemos essa indicação.  

Torino, estivemos em Domingos 
Martins, mais precisamente na região do 

Tijuco Preto, e me solicitaram uma indicação 
para pavimentação daquela rodovia. São 
catorze quilômetros apenas, e que facilitaria 
muito o escoamento da produção, não 
somente o escoamento da produção, mas 
também o transporte das pessoas doentes, 
dos enfermos que precisam ser levados aos 
hospitais. Então, fizemos essa indicação, que é 
a Indicação n.º 2068.  

Fizemos também, presidente, a 
Indicação n.º 2069, que é a solicitação de 
extensão do atendimento do sistema Transcol 
até Condados, em Meaípe, Guarapari. Nós 
sabemos que Guarapari hoje faz parte da 
região da Grande Vitória, no entanto, os 
ônibus só vão até Setiba, o que é muito 
lamentável. Em muitos dias que eu vou muito 
a Guarapari, nós vemos um volume de 
pessoas naquele ponto de ônibus em Setiba, e 
às vezes dois ônibus não são suficientes para 
transportar aquelas pessoas.  

Então, nós estivemos ouvindo uma 
série de pessoas em Guarapari, e nos 
solicitaram ali o ônibus articulado. Eu 
conclamo o Governo do Estado para que 
coloque o ônibus articulado pelo menos nos 
momentos dos horários de pico, para que 
possa transportar aquelas pessoas de Guarapari 
para Vitória, especificamente do trevo de Setiba 
para Vitória. Muitas pessoas se deslocam em 

virtude do trabalho e outras atividades aqui em 
Vitória, e têm essa dificuldade.  

Então, agradeço aos nossos pares por 
terem aprovado as indicações.  

Hoje, deputado Torino, nós tivemos uma 
importante sessão na Comissão de Segurança e 
Combate ao Crime Organizado. Eu agradeço a 
presença do meu colega, Dr. Emílio Mameri, que 
estava presente, Coronel Alexandre Quintino, 
deputado Luciano Machado. Nós pudemos ouvir 
várias autoridades envolvidas, não somente 
orientando com relação ao pleito que ocorrerá 
no domingo, mas também com relação à 
segurança que será realizada pelas Polícias Civil, 
Militar, Bombeiros e Guardas Municipais. Então, 
eu agradeço a todos. Foi um trabalho de 
utilidade pública prestado pela Comissão de 
Segurança. 
 Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito obrigado! Muito obrigado pelas 
palavras de carinho e acalento para o meu 
coração, não só o meu, mas de toda a minha 
família também e das famílias que perderam 
entes queridos e perdem todos os dias.  

Que Deus abençoe a todos nós e nos dê 
forças para que a gente consiga superar todas as 
adversidades da vida. 
 Com a palavra o Delegado Lorenzo 
Pazolini. (Pausa) 
 O Doutor Hércules falou na Liderança 
Partidária.  

Com a palavra Doutor Hudson Leal. 
(Pausa) 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Não 
pode falar mais não, né? 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Não! É o acordo feito, Doutor Hércules. 
Mas quem sou eu para proibir, vetar o direito de 
fala de um deputado. É somente o acordo, mas 
se o senhor quiser eu dou fala ao senhor 
também, de novo.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Não, 

eu não quero falar não, só que eu lamento que a 
sessão vai acabar tão cedo. É só isso! 
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Obrigado, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - De nada, querido! 
Doutor Hudson Leal. (Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Boa tarde a todos! Boa tarde, nosso presidente 
em exercício, Torino Marques; Doutor Hércules; 
Janete; todos os deputados e deputadas que 
estão presentes. 

Neste momento, também quero me 
solidarizar com o deputado Torino por essas 
passagens muito importantes - e que deixam 
muita saudade - da sua mãe e do seu irmão. 
Nesse momento a gente tem que estar unidos 
porque o grupo unido traz carinho, traz 
aconchego. E isso não resolve problema, mas 
nos dá mais forças para continuar lutando. 
Então, meu amigo Torino, meus sentimentos. 
Vejo que você é uma pessoa muito forte e 
determinada para continuar esse trabalho que 
você tem feito na Assembleia Legislativa. 

Quero aproveitar a minha fala, neste 
momento, para tratar de dois temas ligados à 
saúde. O primeiro, Doutor Hércules falou muito 
bem: a importância da prevenção das doenças. 
Tivemos aí o mês da saúde da mulher; o mês da 
saúde do homem. E nós sabemos que todas as 
doenças que são diagnosticadas precocemente 
são curáveis. O grande problema é quando se 
deixa, não procura fazer a prevenção correta; as 
doenças aparecem e, muitas vezes, chegam ao 
médico já numa fase muito avançada. É possível 
fazer a prevenção. Nós estamos no mês azul, 
onde se faz a campanha de prevenção do câncer 
de próstata. Sabemos da sua disseminação no 
nosso meio e a importância das pessoas 
estarem conscientes. É um momento que as 
pessoas devem pensar na possibilidade porque 
ela é real e para isso existem protocolos no 
sentido da prevenção.  

Então, mais uma vez, estou aqui para 
pedir a todos vocês que estão nos assistindo 
que procurem trabalhar na prevenção, atenção 
primária, para que possamos, sim, ter 
resultados concretos que beneficiem toda a 
população. 

Quero também chamar atenção para o 
problema da Covid. Nós temos hoje, como todos 
sabemos, um aumento no número de casos, e 
esse aumento de números de casos dá para 
sentir. Nós já temos dificuldade em leitos de 
UTI. E a gente percebe no dia a dia - lógico que 
não é um trabalho estatístico -, que muitas e 
muitas pessoas ligadas a gente estão adoecendo 
desse vírus. Então nós não podemos em 
hipótese alguma achar que está tudo resolvido. 
Não está nada resolvido! Estamos ainda num 
período de pandemia e essa segunda onda 
pegou a Europa toda e muitos países estão em 
toque de recolher e outras atividades que já 
estavam liberadas. E, aqui no Brasil, se nós não 
tivermos cuidado, nós vamos também passar 
pela segunda onda. Se a primeira já foi 
devastadora para a saúde de brasileiros e 
brasileiras, a segunda também será uma 
tragédia.  

Estamos esperando a vacina sim, mas a 
vacina ainda não é uma realidade. Esperamos 
que ela esteja pronta, disponível para a 
população, e que todas as pessoas estejam 
sensibilizadas para a importância da vacinação. 
Vejo que grupos ideológicos quase em 
campanha contra a vacina. Isso é um malefício a 
toda a população brasileira.  

No momento, o que nós podemos fazer? 
Mantermo-nos de máscaras, trocá-las de três 
em três horas, distanciamento social de uma 
maneira criteriosa, e não isso que estamos 
observando. Existem decretos, existem 
determinações da saúde pública e do Governo 
do Estado, mas as pessoas não acreditam, e 
muitos não acreditam nem nessa doença. 

 Então, meus amigos, cuidados pessoais, 
a importância das pessoas estarem trabalhando 
na prevenção que nós podemos fazer agora, 
porque a prevenção correta e segura vai 
acontecer com a vacina.  
 Estamos passando por um momento de 
ascensão do número de casos, e isso é muito 
preocupante. E essa doença, quando ela vem, 
ela vem, em algumas pessoas, de forma muito 
grave, e muitas pessoas conhecidas, muitas 
famílias, pessoas do estado do Espírito Santo, do 
Brasil e do mundo que perderam a vida achando 
que isso é uma gripezinha. Isso não é uma 
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marolinha, isso não é uma gripezinha, isso não é 
histeria popular. Vamos pensar que nós 
podemos fazer alguma coisa, e o que nós 
podemos fazer é a prevenção.  

Então, amigos, amigas, peço novamente, 
encarecidamente: vamos levar a sério essa 
doença. Nós não podemos baixar guarda, 
porque, com certeza, pelo alto índice de 
contaminação, teremos muitos e muitos 
doentes no nosso Espírito Santo e muitas vidas 
serão levadas. 

Era isso, senhor presidente, que eu 
queria falar neste momento. 

Devolvo a palavra à Mesa.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Muito obrigado, deputado Emílio 
Mameri, um médico que tive o prazer de 
conhecer na comunicação, dando entrevistas  e 
entrevistas sempre muito firmes com  respeito à 
saúde. Obrigado pelas palavras a minha pessoa.  

São 16h17min.  
Com a palavra o deputado Doutor Rafael 

Favatto.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Boa tarde, deputado Torino 
Marques, deputado Emílio Mameri, deputado 
Hudson Leal, deputado Doutor Hércules, 
deputada Janete, deputado José Esmeraldo, que 
eu não estou vendo aqui, mais os deputados 
presentes: deputado Majeski e deputado 
Torino.  

Minha fala é a mesma, quase que a do 
deputado Emílio Mameri e há o alerta do 
deputado Hércules também. Nós, que temos ... 
Só um instantinho. (Pausa)  

O que eu preciso falar e o que eu quero 
falar é sobre a pandemia. Sabemos que os 
números de casos estão aumentando. Hoje deu 
aí que nós já estamos no nível vermelho 
novamente. Temos hoje um número de casos 
subindo, com maior taxa de transmissão desde 
abril. Nos últimos sete dias, a média de mortes 
diárias foi de 9,71 no estado, contra 8,79 da 
semana anterior. Já a taxa de transmissão da 
doença no estado subiu de 0,94 para 1,22. 
Então, as últimas informações do estado já 
chegam a três mil, novecentas e vinte e seis 

mortes, cento e quarenta e nove mil, duzentos e 
oitenta e cinco curados, e com uma taxa de 
ocupação, hoje, da UTI, de 80,86.  

Hoje mesmo uma senhora me ligou de 
Piúma que está tentando transferir a nora, que 
está num estado grave lá, para a capital, e não 
está conseguindo por falta de vagas. Já está 
regulada na central de vagas, e não está 
conseguindo transferir.  

Mas os municípios de Ecoporanga, 
Colatina e Santa Teresa estão com risco 
moderado da doença, e são os municípios que 
mais preocupam no momento. Mas vale 
ressaltar que essa taxa de ocupação de UTI está 
acima um pouquinho. Com a queda do número 
de pacientes de Covid, o estado desmobilizou 
vários leitos, o que é correto, não está errado. O 
Estado está agindo desde o primeiro momento 
com todas as maneiras certas, todas as 
precauções, todo o zelo, o rigor, desde a minha 
primeira fala lá, quando eu disse que acertou 
em não fazer hospital de campanha.   

Nós, população; nós, moradores de 
todas as nossas cidades estamos esmorecendo 
no combate à Covid. Muitas pessoas não estão 
lavando as mãos, não estão usando a máscara 
quando saem de casa, não estão usando o 
álcool gel. Então, esse é o objetivo, nós 
precisamos é alertar a nossa população. 

E a última vez que houve uma taxa assim 
foi em 14 de julho, quando o número chegou a 
81,29% dos leitos ocupados. Com isso, eu quero 
voltar a pedir à população para redobrar a 
atenção com os cuidados. Estamos voltando 
com os índices de contaminação elevados. Vejo 
pessoas nas ruas que usam máscara e logo 
penso que outros cuidados estão aí e devem 
passar pelas cabeças delas também que têm 
que ter um maior cuidado. 

Pessoas com vírus não estão cumprindo 
isolamento social e andam por aí em 
supermercados, shoppings da cidade. Isso está 
errado. É um apelo que a gente deve fazer a 
vocês: parem imediatamente! Cumpram o 
isolamento! Quem está com Covid tem que 
cumprir o isolamento pelo seu bem, pelo bem 
de sua família e pelo bem de toda uma 
população. A pessoa está aí achando que não é 
nada, não está cumprindo o isolamento.  
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Capixabas, precisamos fazer um alerta: a 
pandemia não acabou!  E aí a gente fala assim, 
não é Emílio e Hércules: nós temos uma 
população de quatro milhões de habitantes, nós 
temos duzentos mil curados, vamos dizer. Nós 
temos seiscentas mil pessoas que pegaram. E as 
outras três mil e quatrocentas que ainda não 
pegaram? São alvos da Covid. E alvos porque as 
pessoas estão andando nas ruas com Covid e 
espalhando. Então, é igual a uma virose; ela não 
pega cem por cento da população, uma 
gastroenterite, outro tipo de doença que se 
espalha da mesma maneira.  

A Covid é uma virose que precisa do 
contato, do contágio, das microgotículas, da 
mão, do aperto de mão, de você levar a sua mão 
suja ao nariz, à boca e ao olho. E isso aí você vai 
pegar. Então, essa é a maneira de evitar essa 
doença.  

Se continuarmos assim, a segunda onda 
já chega por aqui agora. Não é lá na frente, não. 
Não é esperando a segunda europeia passar 
para chegar aqui. Vamos fazer igual à França e 
Alemanha? Voltar a fechar comércio, shopping? 
Não há necessidade. Eu acho que é a 
consciência de cada um de nós da população. 

E a nossa economia não vai aguentar 
outro lockdown. Nossa economia não aguenta 
outro lockdown! Então, nós precisamos formar 
consciência, da população ter consciência. 
Quem pode ficar em casa, fique em casa. Evite 
ficar andando desnecessariamente na rua. Nada 
de ficar zanzando em shopping, em barzinho, 
porque esse não é o momento. Tem que ir ao 
shopping comprar o que precisa e ir embora 
para casa. Ficar lá andando, desfilando, não é o 
correto, não é o momento para a gente fazer 
isso. Então, queria deixar o nosso alerta.  

O Estado está preparado. Conversei com 
o secretário. Ele está preparado para esse 
segundo momento, de aumentar o número de 
leitos se precisar. Estou muito tranquilo em 
relação a isso, mas a nossa população é que tem 

que aprender a ter mais cuidado básico e a 
lidar com essa doença. Ela não vai embora tão 
simples. Não é uma doença que vai acabar de 
hoje para amanhã; só quando tiver a vacina e 
isso vai demorar um tempo ainda e um prazo 
para isso acontecer.  

Então, a gente pede a nossa população 
que não esmoreça. É chato, é difícil ficar em 
casa, é complicado não sair de casa, não fazer o 
que a gente gosta, não ter o calor humano, não 
poder abraçar a Janete, abraçar o deputado 
Hércules, como eu fazia. Chegava lá, dava um 
abraço na Janete, dava um abraço no Hércules, 
fazia até uma cosquinha no Hércules lá, porque 
se encostar a mão nele, ele pula, de tanta 
cosquinha que ele sente. Mas eu brincava com 
ele; brincava com o Emílio; brincava com o Zé 
Esmeraldo, que tem um aperto de mão forte, 
pegava lá, o Zé Esmeraldo quase esmagava a 
minha mão. Falava com ele: Zé, eu sou médico. 
Se você apertar a minha mão tanto assim eu 
não vou conseguir operar amanhã, Zé. Calma, 
aí.  

Então, nós somos isso. Nós somos calor 
humano. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Para concluir, deputado. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Mas nós temos que aprender a 
viver um pouquinho sem esse calor humano 
para que, ano que vem, a gente possa voltar, 
extravasando esse calor humano, extravasando 
esse amor que a gente tem no coração aí, com 
os nossos irmãos, com os nossos colegas. 

Obrigado, deputado Torino. Deus 
abençoe você, sua família, foram perdas, não 
tem nem como falar, só quem vivenciou pode 
saber. Perdi meu pai, sei como é isso. Então a 
gente fica, com certeza, abalado, mas você é 
forte, é bola pra frente. A gente tem que 
trabalhar mesmo. Você está muito bem na 
função de presidente, um gentleman também. 
Então a gente sabe e reconhece sua função no 
Parlamento. Suas andanças no estado, está 
muito bacana. Cuidado, vamos com calma 
porque agora a onda da Covid está chegando 
com muita intensidade. 

Obrigado! Boa tarde a todos! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado, Dr. Rafael Favatto! Meu 
colega e amigo de bairro, de região ali em Vila 
Velha, Paul, Vila Batista, Vila Garrido, Ilha das 
Flores, São Torquato. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003200370031003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



32 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 17 de novembro de 2020 

 

Com a palavra, Engenheiro José 
Esmeraldo. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
Nosso querido Torino Marques, meus 
sentimentos pelo falecimento do seu querido 
irmão Hélio de Marques. V. Ex.ª que 
recentemente perdeu a sua querida mãe, mas 
Deus sabe o que faz. Que conforte não só você, 
mas a família de todos os seus parentes. 

Meu presidente, em razão dos últimos 
fatos, acontecimentos, houve uma operação da 
Polícia Federal para o cumprimento de 
mandado de busca e apreensão na Prefeitura 
Municipal de Vitória no dia 5/11/2020, numa 
quinta-feira, para investigar ato de abuso de 
poder econômico. Repito: para investigar ato de 
abuso de poder econômico. 

Eu sou engenheiro de carreira da 
prefeitura, hoje estou aposentado, entrei na 
época de Chrisógono Teixeira da Cruz, 
concursado. Nunca vi o que eu estou vendo e o 
que a população de Vitória está vendo agora. 
Ação da Polícia Federal em função do abuso do 
poder econômico. 

Muitos ligados a funcionários da 
Prefeitura de Vitória, e eu conheço muita gente, 
revelam que, no dia seguinte à operação 
histórica, operação histórica, nunca antes 
ocorrida na prefeitura da nossa capital, repito, 
nunca antes ocorrida na prefeitura da nossa 
capital, que, no dia 6 de novembro, entre oito e 
nove horas da manhã, um servidor da 
prefeitura, ocupante do cargo de gerente de 
Administração de Infraestrutura e Tecnologia, 
lotado na Semfa, foi encontrado - isso eu não vi 
nenhum jornal publicar - foi encontrado no 
banheiro da sede da secretaria por colegas com 
suspeita de suicídio. 

O fato ocorre um dia após a Polícia 
Federal ter apreendido computadores da PMV, 
mais precisamente na Seges, Secretaria de 
Gestão, Planejamento, Estratégica, como 
noticiaram os jornais locais: para apuração de 
abuso de poder econômico. 

O relato é de que o servidor foi 
pressionado por não ter dado fim aos arquivos 
que estavam em um dos computadores 
aprendidos, sendo de sua responsabilidade o 
notebook. 

Além da apreensão de vários aparelhos 
da prefeitura, foi apreendido também esse 
notebook particular, onde estava toda a história. 
O servidor é gestor de vários contratos da PMV. 
Dentre alguns, podemos destacar dois firmados 
com a prefeitura referentes ao sistema de 
videomonitoramento público que, somados, 
ultrapassam as cifras dos quatro milhões de 
reais. Fontes: Transparência Vitória. 
 Hoje, dia 09/11, o servidor foi transferido 
para a UTI em estado grave, por ter cortado a 
jugular - repito: por ter cortado a jugular -, como 
consta em seu boletim médico, para maiores 
cuidados devido à tentativa de suicídio.  
 Ou seja, a partir do momento que houve 
a ação da Polícia Federal, onde foram subtraídos 
os computadores da Prefeitura de Vitória 
naquele departamento, juntamente com o 
notebook desse funcionário efetivo, houve o 
desespero.  
 Ninguém se tranca num banheiro - as 
informações que temos -, liga para a mulher e 
diz que vai se suicidar. O cara cortou a jugular! 
Está lá no hospital São Lucas em estado grave, 
na UTI, em função dessa situação de 
investigação de abuso econômico.  
 Com certeza vai ter um desdobramento 
pesado em cima disso porque eu não vi a 
imprensa, em momento algum, se reportar 
àquele que tem as informações precisas. É só 
chegar a ele. Está lá no hospital! Ele não pode 
dar depoimento agora, mas ele é um elemento 
de alta importância. O desespero, em função da 
pressão que houve sobre ele, ele tentou 
suicídio!  
 Vejam bem os senhores e as senhoras 
aonde é que essa prefeitura - que eu considero 
a minha segunda casa, onde eu ocupei a função 
de engenheiro de região, diretor de obras, 
secretário de obras, chefe do gabinete do 
prefeito, presidente da Comissão de Licitação - 
chegou! Aonde chegou!  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Só para concluir, deputado. 
 

 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
A população precisa saber disso! Com certeza! 
 Quero finalizar: curiosamente, durante 
todo o período da manhã, o sistema-geral do 
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site da Prefeitura de Vitória estava desativado. 
Com isso, todos os serviços digitais, como aulas 
on-line, agendamento e marcação de consultas 
médicas, emissão de notas fiscais, estão 
suspensos até o presente momento. 
 A um veículo de imprensa foi informado 
que a prefeitura tinha sido vítima de hackers. É 
brincadeira aonde estamos chegando, aonde 
chegamos! 
 Mas, com certeza, essa Polícia Federal 
especializada, em que acredito e toda a 
população brasileira acredita e confia, ela vai 
mostrar por dentro o poderio econômico. Com 
certeza! Vamos aguardar! Vamos aguardar! 
Porque isso é muito sério, isso é deprimente, 
isso é vergonhoso!  
 Tem gente que não está conseguindo 
dormir direito, que está dormindo o mesmo que 
coelho: de olho aberto! E não adianta mais abrir 
o olho, não, porque o que fizeram não foi 
brincadeira, mas a Justiça e a Polícia Federal, a 
Polícia Federal respeitadíssima por todos os 
brasileiros, ela  saberá desvendar. E eu não 
tenho dúvida nenhuma de que o jovem, que o 
efetivo que está lá no São Lucas, sem poder 
receber nenhum tipo de visita, em estado grave, 
tentou se suicidar cortando a jugular - eu nunca 
vi isso na prefeitura - em função do que vem 
acontecendo na prefeitura. 

Vamos aguardar os próximos 
acontecimentos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - São quatro horas e trinta e cinco 
minutos. Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, eu 
quero convidar os senhores e as senhoras 
deputados e deputadas, e, também, o querido 
público que nos assiste neste exato momento, 
para a próxima que será ordinária híbrida, 
virtual e presencial, como estão acontecendo, 
amanhã, às três da tarde, para qual designo: 

 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 

ORDEM DO DIA: 
A mesma a pauta da presente sessão, 

exceto as matérias votadas hoje. 
E, claro, um grande abraço aos nossos 

servidores da Assembleia Legislativa, os 

cinegrafistas, o Guga, o Guga Prates, a Tamires, 
o Clebinho, a Mariana, o Alexandre; fotógrafos, 
a Helen, era a Helen que estava aqui hoje, né? 
(Pausa) Está certo! Repórteres: Wanderley, 
Lenise, Patrícia Bravin. A Patrícia Bravin volta, 
daqui a pouco, com o seu cabelo jogado ao 
ombro, apenas em um lado, para dar sequência 
na programação! Dá um corte para ela que você 
vai ver que ela está rindo. Rindo de felicidade, é 
claro. Tudo bem, Patrícia?  

No corte o Charles, meu grande amigo 
Charles, e também o Jasson Campos. Obrigado 
pelo carinho! Ao som, o Mateus. Da limpeza, a 
Cátia Alvarenga; o garçom, o grande Lilico, 
Eliones; os seguranças, o Luiz, a Patrícia, a Ana 
Paula, o Evandro e também o Wellington. Polícia 
Militar, o capitão Betzel, o subtenente Souza, os 
sargentos Arpini e o Marcos. Nas atas, a Ediene 
e a Karina. Da Taquigrafia, Alê Hime, Aline, 
Isabela, Mônica e o Alinépio. Alinépio? Acertei? 
Alinépio? É isso mesmo? (Pausa) Está aqui: 
Aliné... (Pausa) Aline Pio? Você botou tudo 
junto. Aí, o meu Pio saiu errado. Desculpas, 
Aline! 

O diretor de DTI, o Dorimar Mandatto. 
No painel, o Alan, Fabiana Pontes; o 
coordenador painel, Luciano Barbosa, que hoje 
está fazendo vinte e três ou vinte e quatro, 
Luciano? Prestados. Não de idade, de serviços 
prestados aqui, na Assembleia Legislativa. 
(Pausa) Vinte e sete. Então errei. E a idade é? É 
isso? (Pausa) Cinquenta e três. Pensei que fosse 
cinquenta e quatro, em homenagem ao 
Flamengo. Só de quatro, agora, hein? Rapaz, 
está feio o negócio, hein? 

Também o procurador doutor Vinícius 
Oliveira; o procurador-geral, o doutor Rafael 
Teixeira; o secretário Carlos Eduardo Casa 
Grande. Casão, é bom te ver aqui sempre, tá! 
Quer dizer, ele sempre está aqui, viu, só que ele 
fica no setor, dentro da Assembleia Legislativa. E, 
também, a Margô Devos. 

Passo, agora, a palavra, para dar sequência 
na programação da TV Assembleia, às quatro 
horas e trinta e oito minutos, a ela - tirou o 
cabelo? Não, está lá, ainda! -: Patrícia Bravin! 

Está encerrada a sessão. Abraços. 
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
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híbrida - virtual e presencial - é a 
seguinte: Discussão única, nos 
termos do art. 66, § 6.º, da 
Constituição Estadual, do veto 
total aposto aos Projetos de Lei 
n.os 608/2019, 66/2019 e 
450/2020; Discussão única, nos 
termos do art. 66, § 6.º, da 
Constituição Estadual, do veto 
parcial aposto aos Projetos de Lei 
n.os 58/2019 e 229/2018; 
Discussão única, nos termos do 
art. 66, § 6.º, da Constituição 
Estadual, do veto total aposto 
aos Projetos de Lei n.os 
137/2020,  783/2019 e 838/2019; 
Discussão, nos termos do artigo 
81, § 3.º do Regimento Interno, 
dos Projetos de Lei n.os 
933/2019, 425/2019 e 146/2019; 
Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
517/2019) 

 
  Encerra-se a sessão às dezesseis 
horas e trinta e oito minutos. 
 

De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não 
registraram presença os 
senhores deputados Bruno 
Lamas - licenciado, Iriny Lopes - 
licença médica e Enivaldo dos 
Anjos.  
 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

 

 
NONAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 

ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2020.  
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, registraram 

presença em plenário os 
senhores deputados Adilson 
Espindula, Sergio Majeski e 
Torino Marques; registraram 
presença virtual os senhores 
deputados Alexandre Xambinho, 
Capitão Assumção, Carlos Von, 
Coronel Alexandre Quintino, 
Dary Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, 
Doutor Hudson Leal, Dr. Emílio 
Mameri, Dr. Rafael Favatto, 
Engenheiro José Esmeraldo, 
Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, 
Euclério Sampaio, Gandini, 
Janete de Sá, Luciano Machado, 
Marcelo Santos, Marcos Garcia, 
Pr. Marcos Mansur, Raquel 
Lessa, Renzo Vasconcelos, 
Theodorico Ferraço e Vandinho 
Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - Há quorum para a abertura da 
sessão, onde, invocando a proteção de Deus, 
declaro aberta a mesma, e convido ele, o 
Delegado Danilo Bahiense, para proferir a 
leitura de um versículo da Bíblia. (Pausa)  

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos, 
26:04)  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Muito obrigado, Delegado Danilo 
Bahiense.  

Fica, neste momento, dispensada a 
leitura da ata da sessão anterior, mas declaro a 
mesma aprovada, conforme disponibilizada no 
site da Assembleia Legislativa.  

Pergunto a algum colega parlamentar se 
quer fazer algum registro de pesar. (Pausa)  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Hércules tem. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) -  Deputado Hércules. 
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O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Meus colegas deputados e deputadas, povo que 
nos assiste através da nossa TV Assembleia, eu 
quero requerer um minuto de silêncio pelo 
falecimento de um amigo, Amaral dos Reis 
Mata. Amaral e Raquel - a esposa dele, viúva, 
portanto -, trabalharam na cantina da Emescam. 
O Amaral foi um grande amigo e a Raquel, 
minha paciente de (Inaudível), tem uma filha 
que nasceu comigo e também um neto que 
nasceu comigo.  

O Amaral foi uma pessoa querida por 
todo estudante da Emescam, da época de 73 
para cá, até quando a cantina (Inaudível). O 
sepultamento será hoje, na Ponta da Fruta, às 
16h.  

Obrigado, presidente; obrigado, meus 
colegas.  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 

Senhor presidente, é o Ferraço.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - Deputado Ferraço, com a palavra.  
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 

Eu gostaria de fazer um registro de profundo 
pesar pela morte do desembargador Pimentel. 
Foi presidente do Tribunal de Justiça, deixou um 
legado. Um importante desembargador, um 
importante juiz.  

Nós, então, registramos aqui, com muita 
dor, com muito sentimento, com pesar 
endereçado a todos os seus filhos e filhas nesse 
momento de dor para todos nós.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - Mais algum colega deputado? 
(Pausa)  

Faremos, então, um minuto de silêncio. 
Solicitação feita pelos deputados Hércules 
Silveira e Theodorico Ferraço. 

Um minuto de silêncio, por favor.  
 

(A Casa presta a homenagem) 
 

Muito obrigado, senhoras e senhores 
deputados.  

Passamos, então, à primeira parte do 
Expediente para simples despacho. 

1. Emenda Substitutiva n.º 001/2020, do 
deputado Pr. Marcos Mansur, ao Projeto de Lei 
n.º 548/2020, de sua autoria, que dispõe sobre 
a vedação, no Estado, sem a prévia informação 
ao consumidor final, da comercialização e da 
prestação de serviços de produtos análogos 
e/ou substitutos de produtos lácteos que visem 
imitar sua aparência e sabor, na forma que 
especifica.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99616&arquivo=Arquiv
o/Documents/ES/99616-170324112306112020-
assinado.pdf#P99616 
 

Junte-se ao Projeto de Lei n.º 548/2020.  
  

Segunda parte do Expediente, sujeita à 
deliberação.  

 
2. Indicação n.º 2081/2020, do 

deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, solicitando que sejam ouvidas as 
comunidades escolares nas localidades em que 
a SEDU pretende implantar o modelo de 
educação em tempo integral (Escola Viva). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99657&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/99657-
154848136009112020-assinado.pdf#P99657 
  

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

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovada. 
  
3. Indicação n.º 2082/2020, do 

deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, solicitando que seja dada a 
continuidade da oferta de Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) nas modalidades de Ensino 
Fundamental e Médio da EEEFM Antônio 
Carneiro Ribeiro localizada no município de 
Guaçuí/ES. 
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99631&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/99631-
102600530109112020-assinado.pdf#P99631 
  

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 

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. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Pela 
ordem, presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Pela ordem.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Pela 
ordem, presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Pois não! 

  
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Eu 

gostaria de justificar o meu voto nas duas 
indicações que foram lidas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - V. Ex.ª tem amparo regimental. 

Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski, autor das duas indicações. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Obrigado!  

Meus cumprimentos ao deputado 
Marcelo Santos, que dirige a sessão de forma 
virtual; aos demais presentes no plenário virtual 
e aos deputados presentes aqui no plenário da 
Ales. E também, meus cumprimentos aos 
funcionários desta Casa e àqueles que nos 
assistem pela TV Assembleia.  

Nós indicamos ao Governo duas coisas 
que são muito importantes. A primeira é que 

para se instalar as escolas de tempo integral, 
que as comunidades sejam ouvidas. Isso é 
fundamental, isso é básico, isso é um princípio 
básico. Porque entre aquilo que é o objetivo do 
Governo e da Sedu, e aquilo que é o interesse 
de uma determinada comunidade, de um 
determinado bairro, de um determinado 
distrito, de uma determinada cidade, vai uma 
diferença muito grande. Porque tem que se 
saber qual é a clientela que aquela escola 
atende, quais os objetivos daquele local, como 
isso pode afetar negativamente parte dos 
alunos.  

Então, nós fizemos essa indicação, 
fizemos um projeto de lei também nesse 
sentido, de que o Governo nunca instale escola 
de tempo integral sem a consulta e a anuência 
da comunidade daquela localidade.  

Agora nós estamos vendo o problema lá 
em Dores do Rio Preto e em outras regiões, em 
que o Governo já anunciou essas escolas de 
tempo integral sem ouvir a comunidade e tão 
pouco sem anuência dessas comunidades 
também.  

E a outra indicação, para o Governo do 
Estado ofertar a EJA, a Educação de Jovens e 
Adultos, do ensino fundamental e médio, da 
Escola Antônio Carneiro Ribeiro, localizada no 
município de Guaçuí. Essa é uma questão que a 
gente tem falado desde o começo deste 
Governo e eu já disse tantas vezes aqui.  

No Governo passado, no Governo Paulo 
Hartung, foram fechadas quarenta e duas 
escolas, foram fechadas mais de cinco mil 
turmas, reduziu-se em mais de cento e trinta mil 
o número de matrículas, sobretudo de EJA, no 
estado, e nós temos uma quantidade gigantesca 
de jovens fora da escola. 

Então, é fundamental que as escolas não 
só ofereçam, no turno noturno, a EJA, mas 
ofereça o ensino regular também. Porque EJA 
não pode servir como substituto de ensino 
regular, tem que haver a opção. Por exemplo, 
um menino que está com quinze, dezessete 
anos, ele está em idade regular, em idade 
obrigatória. Então, esse aluno precisa ter o 
ensino regular oferecido de acordo, porque isso 
está escrito, inclusive, no próprio Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que a educação deve 
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ser oferecida de acordo com as necessidades 
dos alunos, e não com o objetivo que o Governo 
tem.  

Então, assim, é fundamental. E nós já 
falamos isso com o secretário, já falamos com o 
governador também. É fundamental reabrir 
muitas vagas de EJA e muitas vagas de ensino 
regular noturno. Hoje, são raras as escolas do 
estado que oferecem ensino regular noturno.  

Eu sou fruto da escola pública, estudei a 
minha vida inteira na escola pública. Então, eu 
passei a estudar à noite, naquela época era 
permitido, hoje não é mais, mas eu comecei 
estudar à noite a partir dos treze anos. Eu 
trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Era a 
chamada antiga sétima série, que hoje é o 
oitavo ano. E era ensino regular. E assim eu 
estudei até o final do ensino médio dessa forma. 
Quer dizer, se não houvesse a oferta de ensino 
regular naquela ocasião, eu não poderia ter 
estudado jamais, porque só havia aquela escola.  

Portanto, a oferta tanto do ensino 
regular noturno quanto a ampliação da oferta 
de EJA é fundamental. E nós fazemos aqui um 
pedido encarecido ao Governo do Estado para 
que reabra e oferte o maior número possível de 
EJA e de ensino regular. E que o Governo faça 
uma campanha junto às comunidades, Igreja, 
sociedade, enfim, para trazer esses alunos que 
estão fora da escola, tanto aqueles em idade 
obrigatória, de quinze a dezessete anos, quanto 
aqueles acima dos dezoito que ainda não 
completaram a educação básica.  

Muito obrigado, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Obrigado, deputado Sergio 
Majeski.  

Agora, neste momento, passo a 
presidência dos trabalhos para ele, meu 
segundo vice-presidente, deputado Torino 
Marques, que neste momento já está assentado 
na cadeira da presidência. A palavra é com V. 
Ex.ª e a honra é de todos nós colegas 
deputados, deputado Torino. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito obrigado, vice-presidente Marcelo 
Santos! Satisfação muito grande tê-lo aqui como 
um grande amigo.  

Três horas e nove minutos, dando início 
à sessão plenária de hoje, terça-feira. Que Deus 
abençoe as famílias! 

Deputado Sergio Majeski.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, olha só, eu gostaria de pedir a V. 
Ex.ª a possibilidade, consultando o Plenário, 
obviamente, da inversão da pauta. Temos 
quatro vetos na pauta, um é para o relato de 
hoje, imagino que talvez o relator realmente 
relate e a gente possa votar, e talvez, não sei 
como serão os outros, se vão pedir prazo 
novamente, mas imagino que seja rápido 
também. Então, assim, isso não altera e não 
prejudica em nada a sessão em função de que 
são vetos a serem votados, e se o Plenário assim 
concordar, preservando, obviamente, depois, o 
Grande Expediente.  

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok. 
Inversão de pauta. Vou colocar em 

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa)  

Aprovada a inversão de pauta.  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Eu...  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Hércules.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Hércules vota contra. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Com o voto contrário do deputado 
Hércules?  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Voto 
contrário, com todo respeito ao meu amigo 
Sergio Majeski.  

 

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

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, pela ordem! 
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Marcelo Santos? 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - É o 

deputado Enivaldo. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 

Presidente, voto favorável ao requerimento do 
deputado Sergio Majeski. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Voto contrário também do deputado 
Enivaldo?  

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 

Não, não! Favorável! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ah, favorável. Ok. 
Item 1. Discussão única, nos termos do 

art. 66, §, 6.º, da Constituição Estadual, do veto 
total aposto ao Projeto de Lei n.º 608/2019, de 
autoria do deputado Delegado Lorenzo Pazolini. 

O deputado Coronel Alexandre Quintino 
se prevaleceu do prazo regimental para relatar 
essa matéria na sessão ordinária híbrida. Agora 
pergunto mais uma vez ao Coronel Alexandre 
Quintino se está pronto para fazer o parecer 
oral. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Senhor presidente... 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, pela ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Pela ordem, deputado Enivaldo dos 
Anjos.   

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, só gostaria de saber de V. 
Ex.ª porque se for atendido o requerimento do 
deputado Sergio Majeski e nós formos apreciar 
o veto e não tiver quorum a sessão cai e não vai 
ter oradores inscritos, não vai ter nenhum 
seguimento na sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Enivaldo, olha só, neste 

momento nós temos quorum sim. Temos aqui 
somente a não presença do deputado Bruno 
Lamas e da deputada Iriny Lopes. Então, acho 
que o quorum está pronto.  

Deputado Coronel Alexandre Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Senhor presidente, o presidente da 
Comissão de Justiça se encontra? O deputado... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Gandini? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

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

- PSL) - Deputado Gandini? 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Olá, tudo bem? Boa 
tarde, deputados! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Tudo bem, deputado? Comissão de 
Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Vou convocar a 
Comissão de Justiça e passar a palavra ao relator 
da matéria, deputado Coronel Quintino. 

 

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

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Senhor presidente, boa tarde!  
Deputados, passo a relatar o veto total, 

aposto ao Projeto de Lei n.º 608/2019, que 
dispõe da obrigatoriedade de as lojas ou 
empresas informarem aos órgãos de bancos de 
dados dentro do prazo de cinco dias úteis sobre 
o pagamento da dívida efetuada, de autoria do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini. 

As disposições tratadas no projeto de lei 
são integralmente inconstitucionais por 
violarem competência legislativa atribuída pela 
Constituição Federal à União, tanto no que diz 
respeito à edição de normas gerais sobre o 
direito do consumidor, art. 24, quanto no que 
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diz respeito à competência exclusiva para 
legislar sobre direito civil. Está lá inserido no art. 
22, inciso I. 

Assim, nos exatos termos dos 
precedentes vinculantes do STF, ADI 362 
(Inaudível) do relator ministro Ricardo 
Lewandowski, ADI 5174/2019 relator ministro 
Gilmar Mendes, ADI 4740/2020 do relator Edson 
Fachin, diz que é inconstitucional lei estadual, 
distrital ou municipal que verse sobre normas 
gerais de defesa do consumidor por ofender o 
art. 24, inciso VIII e parágrafo 1.º do texto 
constitucional, motivo pelo qual se reputa 
inconstitucional o art. 1.º do projeto de lei sob 
análise.  
 Destaco ainda que o parágrafo único do 
art. 1.º atribui ao parcelamento a eficácia 
extintiva das obrigações, a extinção de dívidas, 
matéria essa de competência legislativa 
exclusiva da União nos termos do art. 22, inciso I 
da Constituição Federal e dispõe que compete 
privativamente à União legislar sobre direito 
civil, razão pela qual também é formalmente 
inconstitucional. 
 Portanto, o projeto de lei sob análise não 
apenas versa sobre normas gerais de consumo, 
como desrespeita as normas gerais postas pela 
União, isso porque, além de disciplinar obrigações 
relativas a bancos de dados de consumidores, 
determina que a multa a ser aplicada em caso de 
descumprimento caberá aos próprios 
consumidores. Quanto ao Código de Defesa do 
Consumidor, determina que sejam revertidas ao 
Fundo de Proteção ao Consumidor. 
 Por fim, destaco que o procurador-geral da 
Assembleia Legislativa opinou conclusivamente no 
sentido da manutenção do veto total em razão do 
vício insanável de inconstitucionalidade formal da 
proposição. 
 Dessa forma, então, senhor presidente, 
por tais razões, relato pela manutenção do veto 
ao Projeto de Lei n.º 608/2019.  
 Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Vou colocar a matéria 
em discussão. (Pausa)  
 

 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Eu 
gostaria de discutir, deputado Gandini. 
Deputado Vandinho Leite. 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Vandinho 
Leite. Mais algum deputado? (Pausa) 
 Então, deputado Vandinho Leite. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Eu 
gostaria de discutir, até para que o relator 
pudesse explicar mais sobre a questão do 
código, sobre o que fere a questão do Código 
Civil, mas na questão do Supremo, eu não sei 
exatamente as datas dessas decisões que o 
deputado e amigo Coronel Alexandre Quintino 
colocou sobre defesa do consumidor não ser 
competência legislativa estadual. Esse é um 
debate que a gente já faz há bastante tempo na 
Comissão de Justiça, acredito eu que não tem 
nenhum ato de inconstitucionalidade.  
 Agora, na questão que V. Ex.ª, deputado 
Quintino, coloca que fere o Código de Defesa 
Civil, eu gostaria até, se possível, que fosse 
explicado um pouco melhor, mas, no meu 
entender, é porque coisas de direito do 
consumidor, as últimas decisões do Supremo 
dão conta que, sim, são de competência do 
legislativo estadual. Então, não consigo ver, 
mas, por um outro lado, a Procuradoria da Casa 
deu pela inconstitucionalidade.  
 Eu gostaria que, se possível, V. Ex.ª 
explicasse o porquê, principalmente retirando 
essa questão somente de defesa do 
consumidor, porque, no meu entender, essa 
parte não procede. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Mais algum 
deputado? 
 Deputado Coronel, gostaria de 
esclarecer? 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Na verdade, excelência, a previsão é 
constitucional. Art. 22, inciso I é claro: compete 
legislar sobre direito civil à União. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Ok. 
 Mais algum deputado? (Pausa)  
 Não havendo, vou passar então a colher 
os votos. 
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 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Mas só 
corrigindo a questão, mas o art. 24 da 
Constituição Federal é claro quando fala que é 
competência, sim, recorrente do legislativo 
estadual e da União, dos estados e municípios 
essa questão do Código de Defesa do 
Consumidor. Então, por isso é que está ficando a 
dúvida.  
 Sobre a questão do direito civil, V. Ex.ª 
citou o artigo? 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - 22. 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Art. 22, inciso I da Constituição da 
República Federativa do Brasil. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 
(Inaudível). 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Vandinho 
está com alguma dificuldade no sinal. 
 Eu vou passar, então, a colher os votos.  

Como vota o deputado Enivaldo dos 
Anjos? (Pausa) 

Deputado Enivaldo dos Anjos!  
Deputado Enivaldo também não está 

ouvindo. 
Deputada Janete de Sá. (Pausa) 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
(Inaudível).  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Enivaldo. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Sou eu. Estou votando com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Ok. 

Deputada Janete. (Pausa) 
Está sem o áudio. (Pausa)  
Com o relator. Pela leitura labial, a gente 

conseguiu fazer: com o relator. 
Dr. Rafael Favatto. (Pausa) 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Presidente, estou votando com o relator.  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Ok, voto já registrado. 

Deputado Marcelo Santos. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 

Acompanho o relator, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Vamos, então, aos 
suplentes.  

Deputado Pr. Marcos Mansur. 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Eu voto com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Vou tentar o 
deputado Vandinho Leite novamente.  

Deputado Vandinho Leite! (Pausa) 
Ele está com dificuldade. Pior que dele 

não consigo nem fazer a leitura labial, como fiz 
com a deputada Janete, porque está desligado 
até o vídeo. Está difícil. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Está 

dando para me ouvir, deputado Gandini? 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Sim, deputada Janete.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 
relator. Com o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Vamos ao deputado 
Doutor Hudson Leal. (Pausa) 

Também vou acompanhar o 
entendimento do relator.  

Por maioria dos votos, mantido o veto 
total na Comissão de Justiça.  

Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok, deputado Gandini.  
Três horas e vinte minutos.  
Por se tratar de veto total, eu vou fazer... 
 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 

presidente, pela ordem! 
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Pela ordem, deputado Dary Pagung.  

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 

presidente, só para orientar os senhores e as 
senhoras deputadas: a manutenção do veto, 
conforme o parecer da Comissão de Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok, deputado.  
Vou botar aqui, então, a votação 

nominal, por se tratar de veto total.   
Deputado Adilson Espindula. Como vota 

o deputado Adilson Espindula? 
Lembrando que SIM é pela manutenção 

do veto; NÃO rejeita o veto. SIM pela 
manutenção; NÃO rejeita o veto.  

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Boa 

tarde a V. Ex.ª, presidente, e a todos os pares, a 
todos os colegas parlamentares! Eu voto SIM, 
pela manutenção do veto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Alexandre Xambinho.   
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) - 
Voto SIM, senhor presidente, pela manutenção 
do veto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Bruno Lamas está de licença 
médica. 

Deputado Capitão Assumção. (Pausa) 
Deputado Carlos Von.  
 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Voto 
SIM, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Carlos Von? 
 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Voto 

SIM, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Coronel Alexandre Quintino. 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - SIM, pela manutenção do veto.  

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado líder do Governo nesta Casa 
de Leis, Dary Pagung.  

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 

presidente, voto SIM, pela manutenção. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Delegado Danilo Bahiense. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(Sem partido) - Voto SIM, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

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

(REPUBLICANOS 10) - NÃO, senhor presidente.   
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Doutor Hércules.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Voto 
SIM.   

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok, deputado.   
 Deputado Doutor Hudson Leal. (Pausa) 
 Dr. Emílio Mameri. 
  

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Voto SIM, senhor presidente, pela manutenção 
do veto.   

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok.   
 Deputado Dr. Rafael Favatto. (Pausa) 
 Engenheiro José Esmeraldo. Deputado 
Engenheiro José Esmeraldo, como vota? 
 

 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
Favorável ao veto.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - SIM.   
 Deputado Enivaldo dos Anjos.  
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Voto SIM. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Euclério Sampaio. (Pausa) 
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 Deputado Gandini.  
 
 O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Voto 
SIM, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputada Janete de Sá. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Voto SIM. 
  
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - A deputada Iriny Lopes está de licença 
também, né? 
 Deputado Luciano Machado. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Voto 

SIM, pelo veto.  
   

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - SIM.  
 Deputado Marcelo Cariacica Santos.  

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 

Senhor presidente, eu voto SIM, acompanhando 
o líder do Noroeste, o deputado e coronel 
Enivaldo Euzébio dos Anjos. Voto SIM.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Marcos Garcia.  (Pausa) 
Deputado Pr. Marcos Mansur.  
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Eu voto SIM.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputada Raquel Lessa.  

 

A SR.a RAQUEL LESSA - (PROS) - Voto 
SIM, senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Renzo Vasconcelos.  

 

O SR. RENZO VASCONCELOS - (PP) - Voto 
SIM, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, eu voto NÃO.  

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Vota NÃO.  

Deputado Theodorico Ferraço.  
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 

Senhor presidente, por ocasião da apresentação 
do projeto, o deputado Pazolini foi 
superelogiado pelo projeto e pela oportunidade. 
Eu não entendo, agora, como pode haver essa 
mudança. 

Então, vou ser coerente e votar contra o 
veto.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Voto NÃO.  
Eu estou presidindo, não posso votar. 
Deputado Vandinho Leite.  
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Eu 

voto NÃO, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Vota SIM.  
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Eu 

voto NÃO.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Vota NÃO.  
Então, temos quatro votos NÃO, 

dezessete SIM, quatro abstenções. 
Mantido o veto.  
Comunique-se ao governador.  
 

2. Discussão única, nos termos do art. 66, 
parágrafo 6.º, da Constituição Estadual, do veto 
total aposto ao Projeto de Lei n.º 66/2019, de 
autoria do deputado Doutor Hércules.  

Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer oral à matéria. Deputado Gandini.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Vou convocar, 
novamente, a Comissão de Justiça.  

É o veto total aposto ao Projeto de Lei 
n.º 66/2019, de autoria do deputado Doutor 
Hércules, que declara de utilidade pública o 
Instituto Neymara Carvalho.   

Este projeto já esteve na Comissão de 
Justiça e foi distribuído, no dia 27/10, ao 
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deputado Coronel Alexandre Quintino para 
relatar. Então, vou passar novamente ao 
deputado Coronel Alexandre Quintino essa 
matéria para sua relatoria.  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Senhor presidente, boa tarde! Eu preciso 
me prevalecer do prazo regimental para fazer o 
relatório.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Ok! É regimental.  
Então, devolvo à Mesa por motivo de 

prazo.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok! Por se tratar de veto da Constituição 
Estadual, veto total, ficam sobrestadas todas as 
demais matérias.  

Passamos, então, automaticamente, 
para a fase do Grande Expediente, quer dizer, 
Lideranças Partidárias.  

Com a palavra, PMN, deputada Janete de 
Sá. Deputada Janete, cinco minutos para V. Ex.ª.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Boa 

tarde, deputado Torino!  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Boa tarde! 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Deputados que nos assistem, deputadas, todos 
que nos assistem através da TV Assembleia, e os 
servidores desta Casa, efetivos, comissionados e 
dos gabinetes, eu venho tratar, mais uma vez, 
dessa violência desenfreada contra a mulher no 
estado do Espírito Santo e da falta de se praticar 
a justiça com celeridade e com rigidez em nosso 
país, o que vem fazendo com que esses índices 
permaneçam elevados não apenas, aqui, no 
Espírito Santo,  mas no Brasil.  

É difícil acreditar no que a gente está 
vendo e aonde que a gente vai chegar com 
tantas atrocidades contra as mulheres.   

Primeiro, ontem, nós ficamos sabendo, 
saiu nas reportagens de hoje, o caso de uma 
menina de doze anos que foi estuprada por um 
presidiário de vinte e nove anos, com a 

autorização do próprio pai, também um 
presidiário, que foi beneficiado com a saidinha 
do 7 de setembro, evadiu do sistema, não 
retornou no período que era para retornar, mas 
nesse período em que ele estava evadido do 
sistema prisional ele teve contato com a filha, 
pediu à mãe que pudesse ver a filha e permitiu, 
nesse período em que ele esteve com a filha, 
que o colega dele de cadeia estuprasse a 
menina e engravidou a menina. E felizmente, 
por uma decisão da justiça, que deu em favor da 
menina, foi possível, ainda em tempo hábil, 
interromper a gravidez de uma criança com 
apenas doze anos. 

Quer dizer, são coisas que a gente vê e 
por isso as pessoas falam que esse mundo vai 
acabar, porque é o fim dos tempos umas coisas 
dessa natureza. Não é nem o pai que estupra 
não, acho que ele deve ter sentido prazer em 
ver a filha, de doze anos apenas, ser estuprada 
pelo filho. 

Felizmente, foi feito um cerco, e eu 
quero aqui agradecer ao nosso delegado de 
Polícia doutor Fabrício Lucindo, que é titular da 
delegacia de Linhares, que conduziu esse 
processo e concluiu as investigações, e que 
tanto o pai como o estuprador foram 
recapturados. Eles estão sendo acusados de 
cometer estupro de vulnerável e engravidar 
criança. Todos os dois estão sendo acusados de 
estupro de vulnerável, são indiciados dessa 
maneira e voltaram para o presídio. Mas vocês 
vejam, é uma coisa, assim, difícil de 
compreender algumas questões que o ser 
humano vem cometendo contra a própria 
família, cortando na carne, coisas dessa 
natureza, quer dizer, é uma criança. 

Essa é a situação de meninas, de 
adolescentes e de mulheres neste país. E no 
nosso estado, hoje, aqui fica o nosso repúdio. E 
o nosso agradecimento ao doutor Fabrício 
Lucindo, delegado de Linhares que conduziu 
esse processo. 

Por outro lado, nós temos outro caso 
que chama a atenção, porque esse é o caso de 
uma família de poder, de uma família que tem 
um volume financeiro substancial e que, por 
isso, consegue advogados renomados e 
consegue protelações no nosso sistema penal 
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brasileiro, que ainda é muito arcaico e que 
permite várias protelações. Um caso de vinte e 
quatro anos atrás, que chama a atenção, que é 
o caso de Gabriela Chermont. 

Só para poder lembrar a todos vocês, 
porque isso saiu em tudo quanto é jornal no 
Espírito Santo, essa menina, essa jovem, ela 
morreu após cair do décimo segundo andar do 
edifício apart hotel La Residence - é um hotel na 
Mata da Praia, em Vitória, ali na frente da 
Avenida Dante Micheline - na madrugada do dia 
21 de setembro de 1996. 

O ex-namorado, um jovem das classes 
mais abastadas da sociedade, Luiz Cláudio 
Ferreira Sardenberg, é acusado pelo crime de 
homicídio. A defesa do empresário, no entanto, 
alega que a vítima cometeu suicídio, mesmo 
sabendo que havia um rompimento no namoro 
dos dois, que Luiz Cláudio...  

Eu vou concluir.  
Não entendi.  
Ah, ok! ... 
Mesmo tendo relatos de um 

rompimento desse namoro, de que a menina 
passou a namorar outro rapaz, e foi vista por 
colegas do acusado com outro rapaz, em um bar 
na Praia da Costa, o denunciado, depois disso, 
começou a fazer inúmeras ligações telefônicas, 
não deu paz à menina, até que ela decidiu um 
dia se encontrar com ele para poder 
conversarem esse término, essa situação. E foi 
aí que ele convidou ela para ir para esse apart 
hotel e a perícia relata quebra de dentes, 
escoriações na área lombar de Gabriela e 
também que ela teria sido arrastada, que ela 
poderia ter sido arrastada. É o que diz a perícia. 
E essa menina, certamente, foi projetada pela 
sacada e isso não se trata de um suicídio. Está 
claro que é um homicídio. No entanto, tem vinte 
e quatro anos - vinte e quatro anos, a idade de 
uma pessoa já na fase adulta, já não é mais 
adolescente, que é uma idade jovem - que este 
caso rola na Justiça.  

Felizmente, hoje, está tendo o júri 
popular. A família, de tanto insistir, conseguiu o 
júri popular, e até a uma hora da tarde a gente 
estava acompanhando o que estava 
acontecendo e tudo indica que o júri estava se 
dando, estava acontecendo, porque também 

fica a preocupação de arrumarem mais algum 
artifício para interromper o júri. 

Então, é dessa maneira que a gente vê as 
mulheres sendo tratadas em nosso país. Uma 
menina de doze anos estuprada com a 
permissão do próprio pai, uma adolescente que 
é jogada de uma sacada de um edifício na Dante 
Michelini, ali na praia de Camburi, na região da 
Mata da Praia, e que tem vinte e quatro anos 
que não tem solução para o problema, que a 
família não vê uma solução para o problema. 
Fica esperando a justiça do céu, que certamente 
essa não falha, mas é preciso haver justiça na 
Terra, não vingança. 

Nós não desejamos vingança para 
ninguém, mas é necessário que o réu sofra as 
penalidades da lei e que a Justiça, ela enxergue 
para todos. Ela não pode ser cega quando ela 
quer e enxergar na hora que se trata de famílias 
com poderes aquisitivos vantajosos e não fazer 
justiça. A Justiça neste país precisa ser igual para 
todos, e é por isso que nós lutamos, é por isso 
que a gente ocupa este espaço nesta Casa de 
Leis, para estar denunciando esses fatos sem 
medo, com coragem, porque quem tem medo 
não pode nem entrar para a política, para que a 
gente consiga que as coisas em nosso país, a 
Justiça ela aconteça para branco, para preto, 
para rico, para pobre, para homem, para 
mulher, para jovem, para idoso, para todos. 
Porque é com essa impunidade e com essas 
protelações que existem no nosso Código Penal, 
que existem na legislação, que causam toda 
essa protelação, é difícil haver a punição. E aí 
esse comportamento acaba gerando mais 
violência e cada vez mais violência, porque a 
impunidade acaba vencendo todas as outras 
atividades no sentido de a sociedade fazer, 
buscar e querer justiça. 

É isso que eu venho aqui, hoje, estar 
falando, relembrando esse caso gravíssimo, esse 
caso muito triste que chocou os capixabas, que 
é o caso da Gabriela Chermont, que há vinte e 
quatro anos não se encontra mais conosco. Ela 
foi assinada no dia 21 de setembro de 1996. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Você pode concluir, 
deputada? 
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A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - E 
também externar aqui a nossa indignação para 
mais um caso no Norte, Enivaldo, no Norte e no 
Noroeste do estado, que está acontecendo 
muito isso. É claro, não estou aqui querendo 
estigmatizar o Norte e o Noroeste, mas a 
incidência de estupro ultimamente no Espírito 
Santo, estou falando isso pela Procuradoria da 
Mulher, porque a gente tem esses dados, tem 
ocorrido com frequência com meninas nas 
idades de dez até treze anos, muitos casos 
acontecidos no Norte, mais no Norte e no 
Noroeste do estado. 

Então, assim, que a gente fique atento a 
isso e que a gente busque justiça e prisão para 
esse infeliz que cometeu esse crime, esse 
criminoso que estuprou a criança de doze anos, 
e também justiça e prisão para o Luiz Cláudio 
Ferreira Sardenberg, que é o assassino da 
Gabriela Chermont. Essas questões elas têm que 
ser resolvidas, porque a impunidade, ela não 
pode vencer a Justiça no nosso país, e ela, 
infelizmente, tem sido vitoriosa neste momento. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Agora, 15h37min. 
Passamos para os Oradores Inscritos, 

conforme acordo em Plenário. 
Hoje, nós vamos iniciar pelo nosso 

colega, deputado Engenheiro José Esmeraldo. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

Senhor presidente, senhores deputados, quero 
fazer uma saudação especial ao nosso querido 
presidente interino, Adilson Espindula, esse 
brilhante deputado, que realmente faz um 
trabalho excepcional para a população da 
agricultura. Quero saudar aqui Doutor Hércules, 
nosso amigo; quero saudar aqui a Janete. Os 
demais não estou saudando, não vou saudar 
porque não estou tendo-os na tela. 

Senhor presidente, nós estamos num 
momento importante da democracia, que é a 
eleição do dia 15 de novembro, em todo o 
nosso território nacional, e nós temos que ter o 
respeito para com todos os candidatos e 
eleitores. 

Quando falo ter o respeito para com 
todos os candidatos e eleitores, estou me 

reportando, principalmente, à responsabilidade 
de termos um pleito limpo. O que é um pleito 
limpo? Pleito limpo é aquele que não tem boca 
de urna, e as informações que nos chegam, 
cotidianamente, é que existem candidatos a 
prefeito que vão fazer boca de urna, talvez 
porque tenham muito dinheiro. E, às vezes, o 
dinheiro não é nem do candidato, o dinheiro 
vem de um outro sistema, não muito 
republicano. 

Por isso eu tomo a liberdade de fazer um 
apelo às autoridades do nosso estado, nas quais 
confio e acredito, para que fiquem atentos, 
fiquem de olho, porque boca de urna dá prisão, 
boca de urna é uma forma de burlar o voto e 
isso não podemos admitir no nosso estado, no 
nosso país. 

Tomo a liberdade de fazer esse apelo ao 
TRE, para que fiscalize com rigor, porque boca 
de urna dá prisão e condenação. Vamos ter um 
pleito limpo. É importante que digamos um 
pleito limpo, uma eleição democrática, uma 
eleição que vota aquele onde ele achar que é o 
melhor candidato. Por isso eu tomo a liberdade 
de fazer esse apelo às autoridades do nosso 
estado, à Polícia Federal, à Polícia Militar, ao 
TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, enfim, a todos 
os atores importantes, para que fiscalizem. 

Vamos ter uma eleição onde não seja 
manchada por determinados indivíduos que, na 
verdade, não são democratas. São pessoas que 
se juntam, que, na verdade, concorrem, mas 
usando de elementos fraudulentos. Não vamos 
aceitar isso! É um apelo que faço. 

 
O Sr. Erick Musso - (REPUBLICANOS 10) - 

Deputado Zé, somente um aparte. 
Aqui é o deputado Erick Musso. Somente 

para parabenizar a V. Ex.ª pelo brilhante 
pronunciamento na tarde de hoje, solicitando aí 
às autoridades competentes lisura e 
transparência no processo democrático no que 
o Brasil precisa, que é o ar do oxigênio limpo da 
democracia brasileira. 

Parabéns pelo discurso de V. Ex.ª. 
Desculpa atrapalhá-lo nesta tarde de terça-feira. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

V. Ex.ª, deputado Erick, não me atrapalha. 
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Muito pelo contrário, a fala de V. Ex.ª vem ao 
encontro da minha fala. É um somatório de 
forças importantes. Seria muito bom que todos 
os deputados desta Casa de Leis também 
tomassem essa providência de falar, porque é 
importante falar. Que seja homem ou que seja 
mulher, é importante falar. Nós não podemos 
ficar quietinhos. Nós não vamos aceitar nenhum 
tipo de violência, porque boca de urna para nós 
é violência. 

Não adianta querer fazer escondido, 
porque vamos para cima! Queremos uma 
eleição limpa, uma eleição democrática, uma 
eleição justa, uma eleição na qual o nosso 
estado possa ser chamado de democrático, um 
estado democrático, e não se utilizando de 
meios fraudulentos. Estamos de olho! Temos 
informações! Não somos crianças! Já 
disputamos vários pleitos e queremos que a 
eleição caminhe, de 8h até às 5h da tarde, de 
forma democrática, de forma republicana. 

Não venham com esperteza, achando 
que os candidatos são bobos! Aqui não tem 
ninguém bobo! Mas tem - e é importante falar 
isso - políticos, que têm muito dinheiro. Não sei 
de onde é que vem esse dinheiro, mas têm 
dinheiro. E não vamos aceitar qualquer tipo de 
ingerência, que não seja democrático. Que a 
eleição seja democrática, que a eleição seja 
correta. A eleição tem que ser justa! A eleição 
não pode utilizar, repito, boca de urna, recursos 
públicos, enfim, uma série de situações 
indesejáveis e indevidas em nossa democracia.  

Por isso, vou concluir a minha fala 
agradecendo a todos os amigos; aos deputados, 
às deputadas; a todos aqueles que, no dia 15 de 
novembro, neste domingo, no próximo 
domingo, democraticamente, civicamente, irão 
à urna depositar o seu valioso voto.  

Quem compra voto não merece 
respeito! Quem compra voto não tem a 
resposta para o eleitor, a não ser: Eu comprei o 
seu voto. Não façam isso! Porque isso é 
inconstitucional. E, lamentavelmente, não 
podemos... E nós não podemos aceitar, em 
hipótese alguma, esse tipo de coisa! 

Agradeço aos nossos deputados - estou 
vendo, aqui, o meu amigo Enivaldo dos Anjos, 
brilhante deputado estadual; o Doutor Hércules; 

o nosso... Não estou... A nossa querida Janete; o 
nosso presidente não está na tela, aqui; o 
presidente interino, o nosso Adilson Espindula; 
o nosso querido presidente, de fato e de direito, 
Erick Musso; o Marcelo Santos -, enfim, a todos 
os deputados que compõem esta Casa, 
respeitada por todos! Porque esses deputados, 
na verdade, são corretos, são pessoas sérias. E 
quem votou nesses deputados pode bater no 
peito e dizer: Votei, e eles me representam.  

Muito obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Com a palavra, o ilustre 
deputado Dr. Rafael Favatto. (Pausa) 

Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa)  
Com a palavra, o deputado Dr. Emílio 

Mameri. (Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa)  
Com a palavra, o deputado Doutor 

Hudson Leal. (Pausa) 
Com a palavra, o deputado Doutor 

Hércules.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, prezados colegas deputados e 
deputadas, quero, hoje, fazer o registro que fiz 
na parte da manhã, na Comissão de Saúde.  

Hoje, dia 10 de novembro, é o Dia 
Nacional de Prevenção e Combate à Surdez.  

Tivemos um embate, hoje, muito 
interessante. A Lourdilene, que é a mãe da 
Thalita, uma menina que é implantada coclear, 
ou seja, tem o ouvido biônico, esteve na 
comissão com o Siqueira, com alguns 
representantes da Secretaria de Saúde também, 
ocasião em que reclamaram muito da questão 
do TFD, Tratamento Fora do Domicílio. E 
pedimos ao Siqueira, que é o presidente das 
Pessoas com Deficiência, que fizesse um 
relatório... Aliás, também não se pode esquecer 
da Defensoria Pública, doutora Adriana. Vamos 
encaminhar um documento para o secretário 
Nésio, para o governador do Estado, para o 
Ministério Público e também para a Defensoria 
Pública, com relação ao que vem acontecendo 
com o TFD, Tratamento Fora do Domicílio, da 
dificuldade que estão encontrando. 

Evidentemente, tivemos alguma 
conquista, o Tratamento Fora do Domicílio não 
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é só para a pessoa implantada coclear, é para 
todo tipo de doença tratada fora do município e 
fora do estado - melhor dizendo assim, fora do 
Estado. Então, houve muita reclamação. Vamos 
encaminhar o documento que o Siqueira vai 
fazer a essas autoridades. 

Mas, sobre a surdez, a audição é 
constituída por um sistema de canais que 
conduzem o som até ao ouvido interno, onde 
essas ondas são transformadas em estímulos 
elétricos enviados ao cérebro, órgão 
responsável pelo reconhecimento daquilo que 
se ouve. A surdez é a impossibilidade ou 
dificuldade de ouvir. Na população brasileira, há 
aproximadamente 5,8 milhões de pessoas com 
algum grau de surdez.  

As causas principais da surdez são as 
seguintes: a de condução, provocada pelo 
estímulo de cera de ouvido... Por exemplo, uma 
pessoa que não faz (Inaudível) a cera, o que 
normalmente faz um seroma, como a gente 
chama, que é uma bola de cera que se forma 
dentro do ouvido. Além disso, as infecções: 
otites; ou a imobilização de um dos ossos do 
ouvido. Os ossos do ouvido se movimentam 
para fazer o trabalho de o som chegar até ao 
cérebro, e fazer naturalmente... Decifrar o que 
estamos ouvindo. 

O tratamento é feito com medicamentos 
ou cirurgia. No caso de cirurgia, é implante 
coclear, quase sempre isso aí.  

A surdez da cóclea ou nervo auditivo é 
desencadeada por virose, meningite, uso de 
certos medicamentos ou drogas, causa genética; 
exposição ao ruído de alta intensidade, no caso 
de pessoas que trabalham em locais com um 
ruído muito alto e que não usam o protetor 
auricular; presbiacusia, que é mais comum nas 
idades, as pessoas vão perdendo a audição, e 
isso se chama presbiacusia - assim como na 
visão, presbiopia, que é da visão, então, o da 
audição, vou repetir porque é um nome difícil 

de falar, é presbiacusia, a perda de audição 
provocada pela idade -; traumas na cabeça; 
defeitos congênitos; alergias; problemas 
metabólicos; tumores.  

O tratamento, de acordo com cada 
caso, é feito com medicamento, cirurgia ou 
aparelho.  

Outros fatores que podem provocar a 
surdez: caso de surdez na família - se você tem 
algum surdo na família, tem que pesquisar o 
que está acontecendo com você também -; 
nascimento prematuro e baixo peso ao nascer, 
que também é prematuridade; uso de 
antibiótico tóxico ao ouvido e de diuréticos 
ainda no berçário. É muito comum usar alguns 
desses medicamentos no berçário (Inaudível). 

Estou quase encerrando, presidente. 
Infecções congênitas, principalmente 

sífilis, toxoplasmose e rubéola.  
Bom, presidente, não vai dar para ler 

tudo, porque é grande o documento que estou 
lendo, mas gostaria de explicar também que a 
rubéola - no caso, porque sou obstetra -, no 
primeiro trimestre da gravidez pode dar uma 

série de anomalias congênitas. E falei hoje de 

manhã e vou repetir agora: no Reino Unido, 
quando não tinha vacina para rubéola, 
descobriam uma menina com rubéola, faziam 

uma festinha e colocavam essa menina para 

contaminar as outras. Então, elas dançavam 

umas com as outras, tomavam o refrigerante, 
a água, no mesmo copo, exatamente para 
pegar a doença. 

Essa infecção durante o período da vida, 
na mulher, porque ela não tem… Até o terceiro 
mês de gravidez ela não traz nenhum 
contratempo. Os sintomas são pequenos: 
febrícula e, às vezes, alguns caroços auriculares. 
Então, na verdade, o que se faz é isso. Então, 
importante a vacinação. Por isso vacina-se as 
meninas, para quando chegar à época da 
gravidez - estado de reprodução -, que ela não 
tenha a infecção que possa comprometer o feto. 

Hoje, tivemos uma reunião em Vitória, 
duas horas, da Comissão de Saúde, falando só 
da questão da surdez e da questão do TFD, da 
dificuldade que esse povo está encontrando 
com uma diária muito baixa - setenta e poucos 
reais -, que não dá para nada. Para você sair 
daqui do estado para ir para São Paulo, 
geralmente essas pessoas vão para São Paulo, 
é muito difícil se manter com uma diária 
dessa. 

Estamos encaminhando, assim que 
chegar o documento do Siqueira, para o 
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secretário da Saúde, o governador do Estado, 
o Ministério Público e para a Defensoria Pública, 
também. 

Era o que tinha a dizer, presidente. 
Agradeço a V. Ex.ª e a todos os meus pares. 

Devolvo a palavra ao presidente, nosso 
querido Adilson Espindula. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(REPUBLICANOS 10) - Senhor presidente e 
eminentes pares, excepcionalmente hoje vou 
declinar do uso da palavra. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o deputado 
Delegado Danilo Bahiense. (Pausa) 

Deputado Danilo Bahiense? (Pausa) 
Deputado Dary Pagung, líder do 

Governo. (Pausa) 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com a palavra o deputado Coronel 

Alexandre Quintino. (Pausa) 
Deputado Coronel Alexandre Quintino? 

(Pausa) 
Com a palavra deputado Carlos Von. 

(Pausa) 
Deputado Carlos Von? (Pausa) 
Com a palavra Capitão Assumção. 

(Pausa) 
Bruno Lamas está licenciado, então com 

a palavra o deputado Alexandre Xambinho. 
(Pausa) 

Deputado Vandinho Leite. (Pausa) 
Deputado Theodorico Ferraço. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 

Senhor presidente, senhores e senhoras 
deputadas, está sendo anunciado que chegou, 
finalmente, à Assembleia Legislativa, o 
Orçamento do Estado. 

Já ouvi esse espetáculo por vários anos, 
pelo menos uns dezesseis anos: o Orçamento 
vem para a Assembleia Legislativa, vários dos 
senhores deputados sentem a grande 
oportunidade de apresentar emendas e buscar, 

através dessas emendas, uma satisfação 
perante seus eleitores, perante seus municípios. 
E, finalmente, através, naturalmente, de 
emendas, normalmente são frustrados os seus 
entendimentos - os nossos entendimentos - em 
busca de recursos para as obras que julgamos 
necessárias para a população; e que a 
população julga necessária que o seu 
representante nesta Casa de Leis lute em favor 
das suas obras. 

Vou citar, aqui, algum caso presente: há 
precisamente dezesseis anos venho lutando 
para que a estrada de Gironda - fábrica de 
cimento - seja uma obra prioritária para o 
Governo do Estado, as principais alavancas que 
têm o mármore e o granito ali em Gironda e em 
Soturno. E há uma expectativa que essa obra 
saia a qualquer momento. Já se passaram 
dezesseis anos. 
 Eu, quando fui prefeito de Cachoeiro, fiz 
as desapropriações, a cerca, a drenagem, a 
terraplanagem. São apenas doze quilômetros de 
estradas, que eu espero que, mais uma vez, não 
seja enganado pelo orçamento, em busca de 
uma obra tão importante para o município de 
Cachoeiro de Itapemirim. 
 Da mesma forma, já vimos vários 
Governos comparecerem, descerem de 
helicóptero no campo de esporte, em plena 
Itaoca Pedra, para anunciar a construção de 
uma estrada que vai tirar o trânsito pesado da 
cidade e possibilitando, assim, aos irmãos ali de 
Itaoca uma oportunidade de tirar o trânsito 
pesado da cidade. Também vimos isso 
acontecer várias vezes, e até hoje não 
aconteceu coisa alguma. 
 Da mesma forma, a estrada da Tijuca. A 
estrada da Tijuca está paralisada há dois anos. 
Nós voltamos a reclamar: essa obra é 
necessária, faz parte do Caminhos do Campo. 
Inclusive, recebeu o nome do ex-deputado 
Glauber Coelho, eu fui autor dessa homenagem 
ao ex-deputado, pelo seu trabalho que teve em 
favor da construção dessa estrada. E, até hoje, 
não tivemos nenhum acontecimento. 
 Da mesma forma, a estrada de São 
Vicente, no município de Conduru, e também, 
por que não dizer, durante todos esses anos, 
vem orçamento e vai orçamento, se anuncia a 
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construção da Delegacia de Polícia de Cachoeiro 
de Itapemirim. Ainda hoje passei lá, tudo 
abandonado, um terreno ali no coração da 
cidade. Uma obra já anunciada por vários 
governadores, e essa obra não dá início, 
frustrando de vez o povo de Cachoeiro de 
Itapemirim. Naturalmente, eu, como deputado 
estadual, e os demais deputados estaduais que 
defendem Cachoeiro, que defendem o Sul do 
estado, não podem admitir isso perdurar tanto 
tempo. 
 O Instituto Médico Legal é uma 
necessidade urgente. Temos visto aí a 
campanha do deputado Danilo Bahiense. Uma 
campanha bonita em favor do Espírito Santo 
todo, mas não temos visto acontecer isso. 
 Daí por que queríamos aqui apelar para 
o bom senso do ilustre companheiro deputado 
Dary Pagung, que não pode fazer milagre e 
também vê frustradas várias das suas 
reivindicações lá para Baixo Guandu ou para o 
Norte do estado. Mas é preciso que o Governo 
do Estado dê uma atenção ao deputado 
estadual, porque se dessa vez as minhas 
emendas não passarem, eu não vou votar o 
orçamento. Vou fazer o meu protesto ao povo 
do Espírito Santo, particularmente de Cachoeiro 
de Itapemirim, que eu represento, com muito 
orgulho, com muito apreço, para que as obras 
de importância para Cachoeiro de Itapemirim 
sejam atingidas, não de maneira política, de 
maneira a atender o partido político, mas de 
maneira a atender o deputado que representa o 
município, que tem voz, que tem condições e 
tem autoridade para exigir uma obra 
importante para o seu município. 
 Por exemplo, o distrito industrial de 
Cachoeiro de Itapemirim é uma vergonha, a 
estrada está abandonada. É preciso fazer um 
novo canal de comunicação, a partir do valão 
até o morro grande. Tantas indústrias, tanto 
poder, tanta riqueza do mármore e do granito, e 
nós, infelizmente, passa ano e mais anos e não 
estamos assistindo uma atenção especial do 
Governo do Estado. 
 Da mesma forma, estão pedindo uma 
secretaria, um departamento do mármore e do 
granito, dando apoio e atendimento aos 
valorosos homens do mármore e do granito, 

tanto empregados como empregadores, que são 
parte da riqueza do Sul do Espírito Santo. Por 
que não dizer também do Norte do estado do 
Espírito Santo? 
 Daí por que fica esse nosso registro, essa 
nossa mensagem, para que o Governo encontre 
condições de diálogo entre deputados e 
membros da Comissão de Orçamento, para que, 
mais uma vez, a gente não seja enganado pela 
mentira ou pela falta de atendimento, de 
pareceres que são sempre ao bel-prazer do 
Governo do Estado e nunca atingem os 
objetivos que são os objetivos que representam 
um deputado estadual. 
 Muito obrigado! Um abraço para todos e 
até a próxima oportunidade. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Agora, 16h04min. 
 Com a palavra o ilustre deputado, meu 
conterrâneo, deputado Sergio Majeski, que não 
declina nunca. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos ao deputado Adilson Espindula, 
que preside a sessão neste momento, e aos 
demais deputados que estão participando no 
plenário virtual. 
 Nós nos aproximamos de mais uma 
eleição aqui no Brasil. No próximo domingo 
teremos as eleições municipais, onde serão 
escolhidos cerca de cinco mil, quinhentos e 
sessenta e oito prefeitos e cinquenta e sete mil 
vereadores. 
 A gente, quando observa as campanhas, 
salvo melhor juízo, se a gente observar as 
campanhas para prefeito deste ano e as 
campanhas de vinte anos atrás, elas se 
assemelham muito. É quase sempre uma crítica 
a quem está no poder - não interessa qual 
município -, e a promessa de que eu vou fazer 
melhor. E quase sempre as promessas giram em 
torno de eu vou construir, eu vou fazer, eu vou 
construir mais uma escola, eu vou fazer mais um 
posto de saúde, eu vou construir uma rua, eu 
vou construir uma casa, eu vou construir uma 
praça, enfim. 
 Nós sabemos, perfeitamente, que, por 
exemplo, um posto de saúde ou uma escola 
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para um bairro pode fazer a diferença para 
aquela comunidade, mas não é isso que resolve, 
efetivamente, os grandes problemas que 
atingem uma cidade, um estado. Então, nós 
precisaríamos de políticas, de ideias de políticas 
públicas, para médio e longo prazo, de tal forma 
que a gente começasse um projeto, por 
exemplo, de saúde pública preventiva, com 
saneamento básico, de saúde da família, enfim, 
e que daqui a vinte anos a gente conseguisse 
observar o efeito disso. Porque, obviamente, 
um novo posto de saúde, por exemplo, é algo 
para o efeito de um problema. Ou seja, o posto 
de saúde as pessoas normalmente procuram 
quando elas já estão doentes. Nós precisamos 
de uma política pública que impeça que as 
pessoas fiquem doentes. A lógica deveria ser 
essa. Nós não deveríamos pensar sempre em 
construir mais delegacias, mais presídios - não 
que isso não seja necessário -, mas 
precisaríamos de política pública para impedir 
que essas pessoas se envolvam com a violência. 
Isso daria um efeito muito maior. Mas, como as 
políticas são imediatistas e a própria população 
é imediatista, ela quer ver o que vai ser 
realizado aqui, agora, e como os políticos 
também sabem disso, e por isso sabem que 
construir, calçar ruas e etc., pode dar voto já 
para a próxima eleição, fica muito difícil de a 
gente resolver. 
 Mas eu deixo aqui o meu recado. Que 
você, eleitor, analise bem os candidatos a 
prefeito, os candidatos a vereador. Não é 
verdade que todos os políticos sejam iguais. 
Tem bons candidatos em todos os municípios. A 
gente tem que analisar com critério e nunca 
esquecer, exatamente, o que é a função de cada 
um. 
 Ontem, a Firjan, a Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro, divulgou uma 
pesquisa que eles fizeram que é muito 
interessante, sobre o índice de gestão fiscal dos 
municípios. É interessante que a pesquisa deles 
foi tão legal, tão bem feita, que você pode ir lá e 
você clica num link e você pode pesquisar a 
situação de qualquer município no Brasil. Por 
exemplo, gasto com pessoal, cuidado com a 
arrecadação, a gestão da prefeitura e tal. É claro 
que são dados gerais, mas são importantes. E é 

curioso que eles colocam que do total de 
municípios no Brasil, hoje, trinta e cinco por 
cento dos municípios, mil, oitocentos e 
cinquenta e seis, entre eles alguns municípios 
do Espírito Santo, esses municípios não 
arrecadam o suficiente para sustentar a 
Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Desse 
total, mil, cento e noventa e três municípios, a 
arrecadação deles corresponde a apenas dez 
por cento do total de suas receitas, ou seja, eles 
vivem basicamente de convênios e do fundo de 
participação dos municípios. 
 Isso é grave! É claro que isso já foi 
discutido e é discutido muitas vezes. Não é a 
questão de você pensar assim: Ah! Agora, 
vamos juntar os municípios novamente. Mas é 
necessário, e a pesquisa e os analistas falam isto 
na pesquisa, que é necessário observar caso a 
caso e entender por que municípios arrecadam 
tão pouco. 
 Seria interessante que as pessoas 
conhecessem essa pesquisa da Firjan. Ontem, 
foi divulgado pela imprensa. Mas seria muito 
interessante para as pessoas - só para concluir, 
deputado Adilson -, para que as pessoas não 
caíssem no conto do vigário nessas eleições, 
tanto de papo de vereador quanto de prefeito, 
que eu vou fazer, vou acontecer, vou realizar. 
Que as pessoas conhecessem as contas das 
prefeituras: quanto a prefeitura arrecada, 
quanto ela recebe de fundo de participação, 
quanto ela gasta com funcionários, quanto de 
dinheiro ela tem para investimento ou não tem. 
 Porque, às vezes, as pessoas prometem: 
Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo 
outro, mas os municípios simplesmente não têm 
condição de fazer nada disso. E, às vezes, eu 
acho que, se um prefeito consegue manter as 
suas contas em dia, ele já está fazendo um bom 
trabalho, em função daquela realidade que vive 
aquele determinado município. 
 Então, assim, as pessoas têm que passar 
a conhecer melhor a realidade do seu município, 
e, sobretudo, como dizem os americanos: Quer 
entender alguma coisa, siga o dinheiro. Ou seja, 
entenda como o dinheiro é usado, quanto 
dinheiro entra na prefeitura, de onde vem, 
quanto é que sai, quanto é que é pago a 
funcionários, quanto é que sobra para 
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investimentos. Isso é fundamental, porque só 
assim as pessoas vão parar também de ser 
enganadas, certo?! 
 Obrigado, presidente, pela sua paciência. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Ok! 
 Agora, 16h10min. 
 Continuamos com os oradores inscritos. 
Com a palavra o deputado Renzo Vasconcelos. 
(Pausa) 
 Deputado Renzo?! (Pausa) 
 Com a palavra a ilustre deputada Raquel 
Lessa. (Pausa) 
 Com a palavra o deputado Pr. Marcos 
Mansur. (Pausa) 
 Com a palavra o deputado Marcos 
Garcia. (Pausa) 
 Com a palavra o deputado Marcelo 
Santos. (Pausa) 
 Deputado Luciano Machado. (Pausa) 
 A ilustre deputada Janete de Sá já falou 
nas lideranças partidárias. 
 Com a palavra... Iriny Lopes, licenciada. 
 Com a palavra o deputado Gandini. 
(Pausa) 
 Deputado Euclério Sampaio. (Pausa) 
 Com a palavra o deputado Erick Musso. 
(Pausa) 
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DEM) - 
Senhor presidente, pela ordem! 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Pois não! 
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DEM) - 
(Inaudível). Pela ordem, senhor presidente! 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Deputado Euclério, eu não 
ouvi muito bem. O seu áudio está muito ruim. 
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DEM) - 
Senhor presidente!  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Oi! 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DEM) - 
(Inaudível) 

 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Deputado Euclério?! 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DEM) - 
(Inaudível) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Não estou conseguindo 
entender. 
 Com a palavra o deputado Enivaldo dos 
Anjos. (Pausa) 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DEM) - 
Senhor presidente, eu vou declinar. (Inaudível) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Ok, deputado, está 
declinado. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DEM) - Meu 
áudio está muito ruim. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Ok, deputado. 
 Com a palavra o ilustre deputado 
Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 
 Deputado Enivaldo?! 
 Deputado Enivaldo dos Anjos era o 
último orador inscrito na sessão de hoje. 
 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar... 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES − (MDB) - 
(Inaudível) 

 

 O SR. PRESIDENTE − (ADILSON 
ESPINDULA − PTB) − Doutor Hércules, não 
estamos te ouvindo.  

Está sem áudio, Doutor Hércules. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES − (MDB) - 
Presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE − (ADILSON 
ESPINDULA − PTB) - Pois não. 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES − (MDB) − 
Está me ouvindo agora? 
 

O SR. PRESIDENTE − (ADILSON 
ESPINDULA − PTB) - Estou te ouvindo. 
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 O SR. DOUTOR HÉRCULES − (MDB) − 
Presidente, só quero lamentar. São 16h13min e 
a sessão está terminando. Tanto projeto para a 
gente apreciar e, infelizmente, nós não temos 
quase ninguém. Estou vendo a Janete ainda no 
plenário virtual, mas, infelizmente, a sessão vai 
acabar e a gente tem tanto para falar e 
precisamos falar tanto, especialmente neste 
momento de pandemia, que está uma confusão 
danada com relação à vacina e que um fala que 
vai ser vacinado e outro quer e outro não quer. 
Estão fazendo tanta confusão política com essa 
vacina que já tem vinte e cinco por cento da 
população que não quer tomar a vacina. 
Imagina só que tempo que nós estamos 
vivendo.  

Então, na verdade, é preciso que os 
políticos trabalhem mais e deixem a ciência 
trabalhar. É preciso que respeitem a ciência, e 
cada vez mais o político fica desvalorizado, 
desmoralizado por essas brigas políticas que não 
têm nenhum sentido. 
 É o meu registro, lamentável, presidente. 
São 16h14min e a nossa sessão vai acabar. 
Muito obrigado! Um abraço a todos. 
 

 O SR. PRESIDENTE − (ADILSON 
ESPINDULA − PTB) − É verdade, Doutor 
Hércules. É tão necessário que nós tenhamos 
uma vacina eficaz o mais rápido possível para 
combater essa pandemia, essa doença, essa 
Covid-19. 
 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco as senhoras e os senhores deputados 
para a próxima, que será ordinária híbrida 
virtual e presencial, amanhã, às 9h, para a qual 
designo: 
 

 EXPEDIENTE: 
O que ocorrer.   

 
  ORDEM DO DIA: 

A mesma pauta da presente sessão, 
exceto os projetos votados na sessão de hoje.  
  Uma boa tarde a todos!  

Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que a pauta da 
próxima sessão ordinária híbrida 

- virtual e presencial - é a 
seguinte: Discussão única, nos 
termos do art. 66, § 6º, da 
Constituição Estadual, do veto 
total, aposto aos Projetos de Lei 
n.os 66/2019 e 450/2020; 
discussão única, nos termos do 
art. 66, § 6º, da Constituição 
Estadual, do veto parcial aposto 
aos Projetos de Lei n.os 58/2019 e 
229/2018; discussão única, nos 
termos do art. 66, § 6º, da 
Constituição Estadual, do veto 
total aposto aos Projetos de Lei 
n.os 137/2020, 783/2019 e 
838/2019; discussão, nos termos 
do artigo 81, § 3º do Regimento 
Interno, dos Projetos de Lei n.os 
933/2019, 425/2019, 146/2019) 

 
Encerra-se a sessão às dezesseis 

horas e quinze minutos. 
 
De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não 
registraram presença o senhor 
deputado Bruno Lamas 
(licenciado) e a senhora 
deputada Iriny Lopes (licença 
médica). 

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

 
OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 

DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE E AOS ANIMAIS, REALIZADA EM 04 
DE NOVEMBRO DE 2020. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Bom dia a todos e a 
todas! Vamos dar início à sétima reunião 
extraordinária da segunda sessão legislativa 
ordinária da décima nona legislatura da 
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Comissão de Meio Ambiente. Bem-vindas todas 
as pessoas que estão presentes aqui na 
transmissão on-line e os técnicos que ajudaram. 
 Para ir mais rápido, até vou ler essa 
questão aqui para adiantar. 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
E-mail do diretor das relações 
governamentais, Vale S/A, 
encaminhando balanço da Vale do 
primeiro semestre de 2020.  
 
WhatsApp da Juntos SOS Ambiental 
requerendo que esta comissão convide 
para participar da reunião relativa ao 
processo de recuperação das praias 
oceânicas do município de Vitória/ES - 
engordamento da Curva da Jurema e 
Camburi, os representantes dos órgãos 
públicos: Marcelo Lemos, doutor Carlos 
Vinícius Soares Caldeira, procurador do 
MPF/ES, senhor Márcio Passos Costa 
Furtado e equipe, Superintendência do 
Patrimônio da União. 
 
WhatsApp da Juntos também 
encaminhando texto do PL 328, 
demandas à Procuradoria da Ales. 
 
WhatsApp da Juntos encaminhando 

substitutivo do PL 328. 
 

WhatsApp da Juntos encaminhando 
cópia do quadro comparativo do PL 328 
e emendas apresentadas. 
 

WhatsApp da Juntos encaminhando 
Título II dos padrões de qualidade do ar e 
fontes. 
 

WhatsApp da Juntos encaminhando 
vídeos sobre obras das praias de Vitória, 
solicitando que seja encaminhado ao 
MPF, pedindo que envie resposta oficial 
solicitante para os questionamentos 
encaminhados. 
 
WhatsApp da Juntos solicitando 

deliberação de gravação da reunião. 

 
E-mail do Consema encaminhando o 
modelo e convite para reunião nesta 
data. 
 
E-mail ofício da AGE solicitando espaço 

nesta reunião para relatar a gestão da 
 entidade. 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS PARA  ANÁLISE DE 
MÉRITO: 

Projetos de Lei n.os 699 e 936/2019: 
deputado Marcos Garcia. 

Projeto de Lei n.º 1019/2019: deputada 
Iriny Lopes. 

Projeto de Lei n.º 968/2019: Fabrício 
Gandini. 

Projeto de Lei n.º 661/2019: avoco para 
relatar. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Também não houve. 
Passamos agora à Ordem do Dia.  
Foi convidada para explanação a senhora 

professora, doutora Marisa Narciso Fernandes, 
da Universidade Federal de São Carlos, Ufscar, 
Centro de Ciências Biológica da Saúde, e a 
bióloga, doutora Iara da Costa Souza, CRBio 
60617/02, da Universidade Federal de São 
Carlos, São Paulo, para explanar sobre os 
objetivos do estudo internacional que avaliará a 
contaminação por metais no corpo humano e 
animais aquáticos. 

E os debatedores para enriquecer a 
explanação do Iema, Coordenação de 
Enfrentamento à Crise Ambiental do Rio Doce, o 
senhor Gilberto Arpini Sipioni, e da entidade 
Juntos da SOS Ambiental, senhor Eraylton 
Moreschi.  

Então, passo a palavra para a doutora 
Marisa Narciso Fernandes. (Pausa) 

Tem que liberar o som, doutora Marisa. 
Nós não estamos te ouvindo. (Pausa) 
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Lembramos que nós temos uma hora e 
pouquinho de reunião, devido ao tempo da 
televisão. E nós não estamos te ouvindo ainda. 

Podia passar para a doutora Iara, então, 
porque eu acho que o áudio dela está... Ok, 
Iara? Depois a gente resolve o problema da 
doutora Marisa. O que você acha? 

 

A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Tudo 
bem! 

 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Então, vamos lá. Com a 
palavra doutora Iara da Costa Souza. 

 
A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Bom, 

esse projeto está sendo, na verdade, (Inaudível) 
ele se encontra com a professora Marisa Narcisa 
Fernandes. Ela vai (Inaudível) todo contexto 
assim que for normalizado... (Inaudível). E o que 
eu vou (Inaudível) ele aborda toda parte de 
(Inaudível). Isso feito experimentos em 
laboratórios, em células de pulmão humano. 

O objetivo geral desse trabalho 
(Inaudível) porque propusemos essa parte de 
(Inaudível). Foi referente à biodisponibilidade. 
Então, por exemplo, nós temos o material 
particulado sedimentável (Inaudível). O que 
realmente importa é tudo aquilo que entra 
dentro da célula, então é o que a gente chama 
de uma boa parte da biodisponibilidade. Mas, 
uma vez que entra na célula, esse metal pode ir 
para partes da célula que não vão ter tanto 
problema para o núcleo, que é onde ele poderia 
gerar efeitos tóxicos no DNA, que podem acabar 
ocasionando até um câncer. Esses efeitos 
biológicos, parte desse estudo já foi realizado 
previamente ao projeto temático e outra parte 
dele ainda vai ser feito nesses próximos cinco 
anos. 

Inicialmente vou apresentar os dados do 
que já foi feito. No primeiro momento foi feito a 
coleta do material particulado sedimentado na 
Ilha do Boi, foi feito pela ONG Juntos SOS e, 
além disso, também nos foi fornecido o material 
do Iema. Então, (Inaudível) o material da 
Enseada do Suá e de Vila Velha. 

Esse material particulado sedimentável, 
material particulado com aspecto sedimentável, 
que foi coletado na Ilha do Boi, foi coletado 

mais de um quilo e esse material foi processado 
até a gente chegar no PM10, que é o tamanho. 
Então, a cada um quilo de material atmosférico 
sedimentável eu conseguia ter um grama de 
PM10. Isso é importante porque toda parte 
difícil, você retirar o PM10 dos filtros, então é 
muito mais fácil eu ter esse material completo.  

E outra, com relação ao ecossistema 
aquático, eu preciso do material particulado 
sedimentável completo, afinal é tudo isso que 
se deposita na superfície dos rios, do 
ecossistema completo.  

Então, com esse material foi feita a 
quantificação química de vários elementos que 
estão na legislação brasileira e de alguns 
contaminantes metálicos emergentes que, além 
de não ter na legislação brasileira, também não 
existe em quase nenhum outro país, nesse 
material particulado atmosférico e também nas 
células de pulmão humano. Então foi feita essa 
separação física inicialmente das nanopartículas 
(Inaudível) imaginou que (Inaudível) 
atmosférico fosse nanopartículas. Eu vou 
abordar isso em detalhes mais para frente. Isso 
seria ver a fundo como é o material particulado. 
(Inaudível)  

Esta é a apresentação de alguns tipos de 
células (Inaudível). 
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Só um instante, Iara, 
não sei se é só comigo aqui, o áudio dela está 
falhando comigo também.  

 

O SR. THALES ALTOÉ - Boa tarde, 
deputado! O meu também está falhando.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Então, Iara, acho que 
sua conexão está falhando também e a gente 
está ouvindo picotado, além de sua imagem não 
estar aparecendo. Não sei se está explanando 
alguma coisa aqui na tela, mas parou de passar 
a transmissão do slide anterior. Não sei se é a 
internet aí que está falhando. Olha aí, ela parece 
que fica rodando aí, a internet.  

 
A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - 

(Inaudível) A maior parte desse pó preto 
atmosférico é hematita, né, que é... 
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O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Iara, está me ouvindo?  

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI - Doutora 

Iara, boa tarde, doutora Iara! O áudio está 
horrível, estamos sem sua imagem.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Seu áudio está 
falhando.  

 
A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Entendi.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Seu áudio está 
falhando, e a gente está sem sua imagem. Não 
está vendo nem se está explanando. Eu estava 
falando com você antes aqui, e você nem estava 
me ouvindo. Você continuou falando e a gente 
perdeu uma parte da sua apresentação, porque 
a internet, onde você está, acho que não está 
conectada de maneira correta, não sei, e não 
está aparecendo sua imagem também.  

 
A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Não está 

aparecendo a apresentação?  
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Nem a apresentação 
nem sua imagem. Parou no segundo slide, para 
você ter ideia.  

 

A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Nossa! 
Eu falei já muita coisa. Deixe-me encerrar e 
reiniciar.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Dona Marisa conseguiu 
liberar o áudio? Nós não estamos te ouvindo 
ainda. Se tirar o fone, talvez não melhora?  

 

A SR. MARISA NARCISO FERNANDES - Já 
tentei tirar. Deixe-me tentar resolver a internet 
agora. Espere aí!  

 

O SR. ERAYLTON MORESCHI - Professora 
Marisa, seu microfone está aberto. Se a senhora 
falar, podemos talvez tentar escutá-la.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Ela está falando, 

Moreschi. Não está saindo o som. Talvez se 
desplugar o fone, não falar pelo computador 
direto, não... (Pausa) 

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI - Doutora 

Marisa, uma sugestão: reinicia. (Pausa) 
Deputado, boa tarde! Moreschi. 

Deputado, boa tarde! Moreschi. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) -  Boa tarde, Moreschi. 
 
 O SR. ERAYLTON MORESCHI - Segundo 

eu estou sabendo, parece que a doutora Iara 
encaminhou a apresentação dela para Vanilza. 
Talvez, se o pessoal daí fizesse a apresentação 
dela, ela poderia entrar pelo celular, que talvez 
ajudasse na sua fala. 

Podemos tentar isso? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Deixa a Iara tentar 
resolver o problema da internet dela porque ela 
pediu um prazo. Senão a gente tenta isso.  

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI - Ok, então. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Porque não está nem 
aparecendo a imagem dela também.  

 

O SR. ERAYLTON MORESCHI - É! Eu 
estou vendo aqui. E a apresentação estava toda 
picotada, muito difícil de entender.  
 

A SR.ª  IARA DA COSTA SOUZA - Oi. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - O som voltou; a 
imagem não.  
 

A SR.ª  IARA DA COSTA SOUZA - Eu 
tentei conectar novamente a internet. Não sei 
se melhorou agora. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) -  O som a gente está 
ouvindo; a imagem que não está aparecendo e 
nem a sua apresentação, porque você tem que 
compartilhar novamente.  
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A SR.ª  IARA DA COSTA SOUZA - É! 
Nem me dá mais a opção de clicar em 

compartilhar.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Vanilza, acho que você 
ficou como host aí. Aí tem que liberar para as 
pessoas fazerem a apresentação.  
 

A SR.ª  MARISA NARCISO FERNANDES - 
Alô! É possível me ouvir agora? Alô!  
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Marisa, agora estamos 
te ouvindo.  
 

A SR.ª  MARISA NARCISO FERNANDES - 
Estão ouvindo? 
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Estamos.  
 

A SR.ª  MARISA NARCISO FERNANDES - 
Vou tentar compartilhar aqui, então.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) -Vamos para a sua 
apresentação e depois a gente volta para a Iara.  
 

A SR.ª  MARISA NARCISO FERNANDES - 
Isso. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Enquanto isso a Iara sai 
e volta de novo para a sala que aí já vai dando 
certo. Igual a doutora Marisa fez.  

 
A SR.ª  MARISA NARCISO FERNANDES - 

Deixa eu tentar aqui.  
É, o problema é aqui. (Pausa)  
Eu não consigo abrir. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - É isso aí, compartilhar, 
onde você está apertando aí.  

 
 A SR.ª MARISA NARCISO FERNANDES - 

Isso, compartilhar. Isso. Mas aí como eu chego à 
apresentação? 

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI - Abre o seu 

PowerPoint. 

 A SR.ª MARISA NARCISO FERNANDES - 
Está aberto. 

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI - Então, 

clica em cima. 
 
 A SR.ª MARISA NARCISO FERNANDES - 

Abriu? 
 
O SR. ERAYLTON MORESCHI - Não. 
 
A SR.ª MARISA NARCISO FERNANDES - É 

possível ver agora? 
 
O SR. ERAYLTON MORESCHI - Não! 
 
A SR.ª MARISA NARCISO FERNANDES - 

Não? 
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Não! Ainda não.  
 

A SR.ª MARISA NARCISO FERNANDES -  
Ainda não? (Pausa)  

Está aberto.  
Não estou conseguindo.  
Bom, de forma geral, então, deixa eu só 

falar a respeito. Mas a ideia é trabalhar... A 
gente vem trabalhando com material 
particulado, desde o mestrado e o doutorado da 
Iara. Isso levou a uma série de estudos e 
resultados quando analisamos então animais do 
estuário, plantas, invertebrados, camarões, 
tanto da região de Vitória quanto de Serra. 

E partimos, então, a partir desses 
resultados, para um trabalho mais abrangente e 
que envolvesse não apenas animais aquáticos, 
mas também agora, não apenas coletados no 
ambiente, onde fica mais difícil sabermos quais 
são as fontes, embora, através de estudos 
forenses, nós podemos determinar essas fontes, 
mas os efeitos específicos desses elementos nos 
organismos se torna mais fácil estudar sob 
condições controladas no laboratório. 

Então esse projeto, que é mais 
abrangente, envolve tanto o ambiente quanto 
também os estudos em laboratórios. Então esse 
material particulado vai ser totalmente coletado 
e analisados todos os elementos que compõem 
esse material. 
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O que já temos de informação é que são 
metais e nanopartículas e, mesmo as partículas 
maiores, que normalmente não estão sob o 
controle para os animais aéreos, para o 
ambiente aéreo, que são as partículas PM10, 
PM5 e PM2,5. As partículas maiores, quando 
estão em um ambiente úmido, se decompõem 
em partículas menores, liberando então esses 
metais e essas nanopartículas. 

Esse trabalho vai envolver, então, tanto a 
biota aquática quanto também chegando até a 
humanos. Então vão participar desse estudo 
vários pesquisadores de diversas universidades, 
pós-docs. Vamos ocorrer na formação de 
diferentes recursos humanos, na formação de 
mestrandos e doutorandos e participam desse 
projeto alguns pesquisadores internacionais... 

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Parou o áudio de novo, 
doutora Marisa. (Pausa) 

Doutora Marisa, está mudo de novo. 
(Pausa) 

O som não está saindo. Não estamos te 
ouvindo, doutora Marisa. (Pausa) 

Fala aí porque não está aparecendo 
nada. Não estamos te ouvindo mais. (Pausa) 

Não estamos ouvindo absolutamente 
nada.   
  

O SR. ERAYLTON MORESCHI - Está 
complicado hoje! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - É! Hoje...  
E não é problema do sistema porque 

está tendo problema só com as duas 
participantes. 

A doutora Iara voltou! Agora eu estou 
vendo a Iara aqui. 
 

A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Não sei 
se está todo mundo conseguindo me ouvir bem. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Ah, agora estamos te 
ouvindo bem!  

Só perdemos a doutora Marisa! Acho 
que quando entra uma, a outra não. Está tendo 
um problema aí. 

O SR. ERAYLTON MORESCHI - Conflito!! 
 
A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Bom, 

como eu estou no Espírito Santo e ela está lá em 
São Carlos, o problema não é internet! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - É. 
 
O SR. ERAYLTON MORESCHI - Dr. Rafael, 

vamos começar com doutora Iara e no final a 
doutora Marisa faz o fechamento se ela voltar 
ao normal.  

Pode ser, doutora Marisa? (Pausa) 
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Moreschi, eu acho 
que... São 12h51min, e a gente tem que parar 
13h30min por causa do tempo lá.  

A gente podia ouvir a doutora Iara, 
mesmo, e marcar uma outra data, porque esse 
problema... A gente está picotando uma 
apresentação e eu acho que a gente tem que ter 
uma dinâmica até para poder entender o 
assunto como um todo, né? 

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI - Sim. É um 

assunto extremamente importante. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Mas eu estou aqui à 
disposição. 

Vamos lá, doutora Iara, então. 
 
A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Vocês 

me avisam se vocês não estiverem. 
 
O SR. ALAIMAR  FIUZA - A apresentação 

agora está mostrando! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Agora está aqui o 
objetivo geral, certinho! 

 
A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Então 

tá! 
 
O SR. ALAIMAR  FIUZA - Só não estamos 

ouvindo! Eu só estou te ouvindo, deputado! 
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A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Não? 
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - A Iara eu estou 
ouvindo! 
 

O SR. ERAYLTON MORESCHI - Eu estou 
ouvindo também! 
 

A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Então tá 
bom. 
 

O SR. ALAIMAR  FIUZA - Agora sim! 
 

A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Bom, 
então voltando ao objetivo, não sei se alguém 
ouviu.  Eu vou tentar ir um pouquinho mais 
rápido, por causa do tempo. 

 
(São exibidas imagens durante o 
pronunciamento) 

 

A ideia é tentar ver o que entra, 
realmente, na célula, e não o que entra no 
corpo humano, mas o que se entra na célula, 
uma vez que está dentro no corpo humano. E, 
se entra dentro da célula, o que é que 
realmente vai para o núcleo da célula - que é a 
gente onde a gente tem o material genético e 
pode ocasionar ou levar a um caso extremo, que 
é o caso de câncer -? 

Então o primeiro momento é ver o que 
entra e o segundo e o terceiro, que é a partição 
subcelular e o efeito biológico, é o que está 
nesse projeto temático de cinco anos.  

A primeira parte já foi feita, que é a 
parte de verificação desse material dentro das 
células. 

Então a gente utilizou dois tipos de pós. 
Num primeiro momento ele foi coletada pela 
Juntos-SOS, na Ilha do Boi e depois a gente 
conseguiu uma parceria com o Iema e aí 
tivemos doação das amostras da Ilha do Boi 
coletadas pelo órgão, Enseada do Suá e de Vila 
Velha. 

E aí, do material coletado na Ilha do Boi, 
sempre material particulado sedimentável, nós 
tivemos a separação até conseguir chegar ao 
PM10. 

O PM10 coletado normalmente pelo 
órgão ambiental vem num filtro que é cheio de 

fibras, e essas fibras afetam a célula. A ideia é 
que a gente tenha um material separado de 
outra forma.  

Foi feita a quantificação química de 
vários elementos que já são controlados pelos 
órgãos ambientais e outros elementos que 
ainda não se tem controle não só no Brasil, 
quanto internacionalmente falando. Foi feita a 
separação física desse material e depois a 
análise ultraestrutural. Essa é a cara da célula de 
pulmão humano, mais ou menos. A gente 
trabalhou com quatro tipos de células do 
pulmão humano: tanto fibroblastos, quanto 
epitelial, quanto dos brônquios. 

Foram feitos vários ensaios celulares de 
bioacumulação para ver o máximo com que 
essas células conseguem lidar e, olhando para o 
material particulado atmosférico, a composição 
quase total dele é de hematita, que é a rocha 
que contém o ferro, e um pouco de quartzo, 
que é a poeira, seria propriamente dito, o que a 
gente tem no ar. 

Então, essa é a cara dele quando eu 
tento olhar no microscópio de varredura, que 
tem um aumento bem maior do que a gente 
está acostumando. E o primeiro resultado desse 
trabalho a gente conseguiu ver que a maior 
parte dessas partículas, quando você olha, 
apesar de elas parecerem ser uma partícula 
grande, de dez, o PM10 tem dez micrômetros, 
quando a gente ia aumentando, todas essas 
partículas elas eram formadas por partículas 
muito menores. Tão menores que elas tinham 
tamanho nanométrico, tá? 

E aí, essa análise pura na varredura, 
quando a gente coloca ela em solução, quando 
essa partícula está em solução, ela já se dissocia. 
Naturalmente, ela já se transforma em 
nanopartícula. 

Então, a gente utilizou dois métodos, um 
que é a difração de raio laser, que é a DLS, e 
uma outra, que é mais utilizada, mais correta 
mundialmente, hoje em dia, que é a NPA, que é 
uma análise que eu vou tirando fotos das 
partículas dentro da água, e ele vai fazendo a 
medida dessas partículas. E noventa por cento 
delas têm abaixo de duzentos nanômetros. Na 
verdade, ela tem um tamanho muito inferior 
aos dois mil. O PM2,5, que todo mundo chama 
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de dois e meio, ele tem dois mil e quinhentos 
nanômetros. Então, todas as partículas, uma vez 
em solução, faz elas terem menos do que 
duzentos nanômetros. Ela é muito menor do que 
o PM2,5, que a gente já sabe que é uma partícula 
que já provoca muitos efeitos. 

Então, resumidamente, esse primeiro 
resultado mostrou para a gente que essas 
partículas saem da fábrica. Na verdade, elas são 
aglomerados de nano que, em contato com a 
água, seja ela o mar, rios, ou, inclusive, até o 
nosso corpo, ele se dissocia em nanopartículas. E 
essas nanopartículas, foi esse primeiro trabalho 
publicado. Saiu uma publicação recentemente 
numa revista internacional. 

E todas essas partículas, qual é o nosso 
medo? Isso pode, realmente, entrar dentro da 
célula. Então, em um segundo momento, foram 
feitos esses experimentos com célula de pulmão 
humano. Essa foto A, eu consigo ver a membrana 
do núcleo, e aí o resto da célula. No quadrado 
branco, eu consigo ver, na verdade, uma das 
partículas que está em aumento na B e que é o 
alumínio silicato. O alumínio silicato, muitas vezes, 
ele já é conhecido da construção civil. Ele é algo 
que já existem vários estudos que ele provoca, ele 
tem vários efeitos no pulmão. 

Aí é uma outra visualização com 
microscópio, dos estudos que foram feitos na 
Austrália, em parceria com a Austrália, em que eu 

consigo ver essas partículas sendo internalizadas 
pelas células. 

E aí, não só o alumínio silicato, mas nós 
também conseguimos observar a internalização 
de nanopartículas emergentes, como, por 
exemplo, o cério, o bismuto. O bismuto tem sido 
utilizado no lugar do chumbo há muito tempo 
já, porque o chumbo tem limites muito rígidos 
pela legislação. Então, eles têm utilizado o 
bismuto, porque ele tem propriedades físico-
químicas bem parecidas. 

E aí nós conseguimos ver o titânio e o 
ferro dentro, também, da célula, próximo do 
núcleo. E sempre, muitas vezes, associado: 
alumínio, silicato, titânio e ferro. Todos eles 
dentro da célula. 

Aqui é uma foto em que eu consigo ver o 
núcleo, partículas metálicas tanto do lado de 
fora quanto do lado de dentro do núcleo, que é 
a nossa maior preocupação. Se está em contato 

com o material genético, pode provocar grandes 
efeitos. 

Aí, também, uma outra feita na Austrália, 
em que a gente conseguiu exatamente que tipo de 
partícula, como que é. Sempre o titânio, o ferro, o 
alumínio e o silício foram as quatro partículas 
visualizadas, assim, mais comumente, tanto 
dentro quanto fora do material nuclear. 

Depois, não vou entrar em detalhes, mas 
foram feitos alguns ensaios biológicos, em que a 
gente conseguiu ver uma mortalidade maior, a 
partícula numa concentração de dez microgramas 
desse material particulado atmosférico completo. 
Nesses estudos foram feitos com o PM10 e com 
material particulado atmosférico sedimentável 
completo, todos eles tiveram o mesmo tipo de 
resultado.  

E aí, num finalmente, nós conseguimos ver 
que esses efeitos levam à mortalidade, mas não só 
à mortalidade, a célula também apresentou efeito 
genotóxico. Então a gente teve, no material 
genético, uma quebra do DNA, e isso pode ou não 
ser reparado pelo sistema, o nosso sistema de 
defesa. 

Então esses dois trabalhos já estão 
prontos. Eles ainda não foram publicados porque 
a gente ainda está aguardando os últimos dados, 
tanto da Universidade da Austrália quanto da 
Universidade de Córdoba, que, por causa da 
pandemia, foram estacionados. 
 Eu gostaria só de comentar também sobre 
um trabalho que foi feito por uma integrante do 
grupo, a Mariana Morozesk. Ela fez essa mesma 
abordagem, só que ela usou o pó, o material 
particulado atmosférico de Itabira, diretamente.  

Nós gostaríamos de separar o efeito entre 
existir essa mesma característica de nanopartícula 
e tudo, mas associada ao minério de ferro. Então 
ela trabalhou com o minério de ferro de Itabira. 
Ela viu que existia essa mesma característica de se 
dissociar em nanopartícula e ela também 
observou mortalidade celular. Ela não só viu 
internalização como também viu que teve uma 
maior mortalidade celular, confirmando aí o que a 
gente imagina que aconteça. 
 Então, nesse projeto temático, está 
inserida a parte de genotoxicidade, toda parte de 
alteração molecular e bioquímica, todo efeito 
biológico que realmente isso pode causar, além do 
aprofundamento dessa parte de análise 
morfológica.  
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Então, se possível, é um plano que a gente 
tinha e que foi atrapalhado pela pandemia. Eu 
teria uma continuidade dos estudos na 
Universidade da Western Australia, que talvez, a 
gente, com o tempo, consiga fundamentar aqui. É 
uma metodologia complicada, mas, na verdade, 
você faz como se fosse uma imunoterapia, só que 
ao invés de fazer um tratamento das células do 
rato, você faz uma exposição das células dele ao 
material particulado atmosférico e vê se depois, 
dentro de um ano, existe ou não desenvolvimento 
de um câncer. 

Então, esse é, se possível a gente vai fazer 
e, claro, temos a intenção também de fazer 
parceria com médicos, tudo dependendo da 
aprovação do comitê de ética, análise do muco 
humano. Tentar entrar mais nessa parte humana, 
depende muito da parte do comitê e até inclusive 
de verba para adequar instalações, porque a gente 
trabalha sempre com a questão de animais. 
 Mas, resumidamente, esses são os nossos 
resultados. Quero agradecer, claro, à Fapesp pela 
aprovação desse projeto temático e pela minha 
bolsa de estudos, e, claro, a todas as 
universidades que estão em parceria com a gente: 
a Universidade Federal de São Carlos, a Nacional, 
de Córdoba, a Federal do Espírito Santo, a 
Universidade Hull, na Inglaterra, Western 
Australia, na Austrália, e, claro, a Juntos SOS que é 
quem está viabilizando esse processo desde o 
começo. Obrigada. 
  

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - É muito bacana a 
explanação. E se a doutora Marisa conseguiu 
resolver o problema do áudio dela... Não? (Pausa) 
Ainda não, né? Nós não estamos te ouvindo. 

 
A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Bom, o 

que eu ouvi, que ela chegou a falar uma parte, eu 
perdi uma parte do que ela falou, mas esse 
projeto temático são cinco anos, ele foi aprovado 
tendo a professora Marisa Narciso Fernandes 
como coordenadora, ela é docente do 
Departamento de Ciências Fisiológicas, e ele tem 
uma abordagem muito completa. A gente tentou 
colocar uma abordagem ecofisiológica, então tem 
professores como dois professores pesquisadores 
principais, mais um professor do Departamento de 
Ciências Fisiológicas da Ufes cá, e mais um 
professor de Santos, para a gente tentar integrar 

toda a abordagem de invertebrados, vertebrados, 
anfíbios, toda essa parte, até chegar ao ser 
humano. 
 Então, a nossa intenção é ter dados de 
tudo isso, não é pensar... Eu sei que o mais 
importante é pensar no efeito ao ser humano, 
mas existe efeito para todo o ecossistema, e esse 
projeto vem com essa intenção. São cinco anos de 
projeto, financiado pela Fapesp.  

Acho que ela chegou a comentar mais 
algumas coisas, não sei se é tudo isso. 
 Eu fico aqui à disposição para qualquer 
dúvida. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - A gente quer agradecer à 
Iara.  
 Se alguém, o Moreschi ou alguém mais 
quiser fazer alguma pergunta à Iara. Porque a 
doutora Marisa está com problema no áudio, 
então a gente não está conseguindo, hoje, falar 
com ela. Mas, numa próxima oportunidade, com 
certeza ela volta para fazer a explanação dela. 
 Vamos deixar, agora, o Moreschi ou o Elias 
ou o Gilberto, se quiserem fazer alguma 
consideração ou alguma pergunta. 
 
 O SR. ERAYLTON MORESCHI - Dr. Favatto, 
Moreschi, da Juntos. 
 Boa tarde a todos. 
 Estão me ouvindo? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Pode falar, estamos 
ouvindo. 
 
 O SR. ERAYLTON MORESCHI - Esse estudo, 
conforme algumas reportagens que já saíram em 
alguns meios de divulgação de mídia aqui do 
estado, em entrevistas com a doutora Iara, ele nos 
chamou muito a atenção sobre o pó preto não ser 
mais incômodo, não ser mais sujeira, e sim um 
problema seriíssimo que está começando a ser 
definido como, possivelmente, até um material 
cancerígeno.  
 E, numa das entrevistas concedidas pela 
doutora Iara, ela cita que, neste momento, em 
função dos seus estudos, das suas pesquisas, é 
necessário que se faça uma avaliação maior dos 
limites de pó preto, das quantidades 
sedimentadas em nosso estado.  
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E nós estamos, neste momento, nesta 
Casa de Leis, tramitando o PL 328. Um PL que 
trata de qualidade do ar, diretrizes ambientais e 
etc, e os padrões de qualidade do ar. Inclusive, um 
dos padrões de qualidade do ar que está sendo 
discutido é a poeira sedimentável.  

Então, a Juntos SOS Espírito Santo 
Ambiental tem acompanhado diretamente esse 
processo, junto com os senhores deputados, com 
esta Comissão de Meio Ambiente.  
 E, em função desse estudo que apresenta 
toda essa dinâmica, a Juntos reforça a sua 
demanda junto a esta comissão e aos deputados 
desta Casa de Leis para que os padrões de poeira 
sedimentável sejam estabelecidos conforme 
emendas parlamentares apresentadas por 
deputados desta Casa, o que seriam: cinco gramas 
por metro quadrado em área residencial e dez 
gramas em áreas industriais. 
 Um levantamento feito por nós demonstra 
serem factíveis e práticos esses números. A média 
dos últimos quarenta meses de poeira 
sedimentável de todas as estações na Região 
Metropolitana da Grande Vitória é inferior a cinco, 
e na região de Anchieta, onde fica a Samarco, é 
inferior a três gramas por metro quadrado. E 
estamos reduzindo de quatorze para cinco 
gramas, que seria uma defesa da saúde e de 
qualidade de vida do cidadão capixaba.  
             Essa é a nossa demanda aos senhores 
deputados e corroborada pela pesquisa da 
doutora Iara e da UFSCar com o pó preto. Espero 
estar correto, ou não, doutora Iara? Suas 
recomendações nesse sentido o que indicariam? 
 

A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Claro que 
pelos resultados que a gente já observou, os 
limites deveriam ser inferiores. Mesmo 
considerando cinco gramas, por exemplo, vou dar 
um exemplo, quando a gente vê esse artigo 
internacional, um dos questionamentos que 
realizou foi a quantidade de material particulado 
atmosférico sedimentável coletado para o 
trabalho. Então, para eles você coletar um quilo 
de material particulado atmosférico sedimentável 
é algo fora do comum. E claro que a coleta é 
muito maior. Então, em um mês a gente chega a 
coletar muito mais do que isso numa área 
pequena, relativamente, ali.  

Então, são valores altos e nós já 
observamos que essa composição específica de 

ser nanopartícula não é uma coisa mundial. Por 
exemplo, existe material de referência para o 
material particulado atmosférico para análise 
química. Então, quando você vê a ficha do 
material particulado atmosférico do Canadá, dos 
Estados Unidos e da Europa, que tivemos acesso, 
existe uma descrição de como se comporta esse 
material em água, em soluções aquosas. E todos 
eles permanecem com trinta micrômetros, vinte 
micrômetros, que seria como se fosse o 
equivalente ao PM30, ao PM20, enquanto o nosso 
não. Então, isso tem que ser observado.   
         Outra coisa que deve ser considerada é 
que moro em São Carlos, que é uma cidade seca. 
Aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo, é muito 
úmido. Então, por isso essa intenção de tentar 
analisar o muco. A via aérea superior não fica 
ressecada, fica sempre úmida. Então, se esse pó 
preto entra em contato com as narinas, a ideia é 
que o nosso corpo consiga parar, porque o muco 
seca, e não é o que acontece, porque aqui em 
Vitória é muito úmido, está sempre molhado. 
Então, esse pó preto, uma vez que entra em 
contato com o nariz, vai provavelmente dissociar 
em nanopartículas e vai ser um efeito muito maior 
do que o esperado pela bibliografia.  
        Então, a minha abordagem é com relação 
a isso, é tentar ser um pouco mais restrito, com 
certeza, nos padrões internacionais também já são 
mais restritos. Então, seguindo essa linha. E, claro, 
a gente continuar trabalhando ao máximo e 
continuar gerando mais informações para 
embasar todas essas escolhas. 
 
          O SR. ERAYLTON MORESCHI - Ok. 
Obrigado, doutora Iara.  
 
         O SR. ELIAS ALBERTO MORGAN - Boa 
tarde, Dr. Rafael Favatto!  
 
         O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Boa tarde!  
 
         O SR. ELIAS ALBERTO MORGAN - Boa 
tarde, doutora Iara, doutora Marisa, Gilberto, 
Thales, Moreschi e todos os presentes no evento.  
         Doutora Iara, fico muito feliz e satisfeito, 
deputado Rafael, de ver um trabalho nesses 
moldes sendo executado porque isso traz para 
nós, tanto órgão ambiental, quanto sociedade civil 
e Casa de Leis, ferramentas para a gente ter 
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subsídio na tomada de decisão. Eu acho que isso é 
extremamente importante. Muito feliz a 
colocação do Moreschi com relação ao PL. Eu acho 
que é um desafio de fato que nós temos em 
reduzir essa poeira sedimentada o máximo 
possível. Inclusive, fazendo com que as empresas 
busquem o que tem de melhor em termos de 
tecnologia, conforme a doutora Iara colocou, seja 
Estados Unidos, Europa ou Austrália. E ela fez uma 
colocação extremamente interessante: a condição 
da poeira sedimentável de um local para outro, 
são diferentes. Então, essa informação, ela é 
importante para que a gente tenha um foco mais 
direcionado na nossa realidade. De fato, nós 
temos aqui uma situação de uma umidade e um 
vento característico, não é, doutora Iara? E isso faz 
com que a gente fique provocado no sentido de 
tentar buscar a melhor tecnologia e o melhor 
resultado para o conforto e saúde de todos nós.  
           Muito obrigado pelo trabalho que está 
sendo executado e gostaríamos de acompanhar 
ele bem de perto. Obrigado, deputado.  
 
            O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Obrigado, Elias... 
 
           O SR. ERAYLTON MORESCHI - Deputado 
Favatto! 
  
          O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Pode falar, Moreschi.  
 
          O SR. ERAYLTON MORESCHI - Elias, nós 
trabalhamos juntos com a doutora Iara para 
conseguir as amostras do Iema para ela levar para 
a Austrália para fazer a sua pesquisa. E, dentro do 
compromisso que ela assumiu com o Iema, ela 
está à disposição do Iema para fazer uma 
apresentação a qualquer momento com as 
informações que ela tiver até hoje para todos os 

técnicos e integrantes do Iema. Certo, doutora 
Iara?  
 
         A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Sim. 
Uma das partes do compromisso, da 
contrapartida dessa parceria que eu quero que 
continue nesses anos e que a gente consiga 
continuar tendo essas amostras, não só as 
coletadas ali na Juntos, mas com o Iema. E, 
claro, de uma forma mais técnica eu posso 
apresentar quando você tiver disponibilidade 

para todos os técnicos todos os dados já 
coletados.  
 
         O SR. ELIAS ALBERTO MORGAN - Por 
favor. Eu imagino que você já tenha contato aqui 
com a gente, né?   
 
        A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Sim. 
  
        O SR. ELIAS ALBERTO MORGAN - Eu não 
sei quem intermediou, deve ser o Alex 
provavelmente.  
 
        A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Foi o Alex. 
  
        O SR. ELIAS ALBERTO MORGAN - Vou 
pedir para agendar, sim, com todo o respeito com 
a sua agenda. Gostaríamos muito.  Moreschi, 
ótima sugestão, obrigado. (Pausa) 
        Todo mundo ouviu?  
 
        O SR. ERAYLTON MORESCHI - Sim, ok, de 
acordo, Elias.  
        O SR. ELIAS ALBERTO MORGAN - 
Obrigado, obrigado.  
 
        A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Obrigada.  
 
        O SR. GILBERTO SIPIONI - Boa tarde a 
todos.  
         Iara, você tinha colocado o trabalho da 
Mariana Morozesk também e se ele já está 
publicado, correto?  
 
       A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Ele está 
submetido. Ele já está finalizado e ele foi enviado 
para publicação. Também posso ver com ela, 
claro, ela apresentar o trabalho dela, o trabalho 
também está interessante.  
 
        O SR. GILBERTO SIPIONI - Seria 
interessante até para título de complementação, 
pela chamada que você colocou nele.  

 
        A SR.ª IARA DA  COSTA SOUZA - Sim, sim. 
Na verdade, ela está em todas as publicações, está 
o nome dela, ela é integrante desse grupo. E esse 
foi um pós-doc dela, ela teve a oportunidade de 
acabar desenvolvendo com o material de Itabira. 
Mas ela está dentro do grupo e tudo, então, é 
interessante. É bom para a gente ver a 
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característica do minério, a característica da 
dissociação e fazer essa comparação com relação 
ao pó preto de Vitória.  
 
        O SR. GILBERTO SIPIONI - Está ótimo, 
agradeço.  
 
       A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Acho que 
ela está até... acreditando até estar na reunião. 

Tem uma Mariana, mas não sei se é ela. 
Mas, enfim, a gente... 
  
       A SR.ª MARIANA MOROZESK - Oi, pessoal! 
Você está me ouvindo?  
 
        A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - É ela. Sim. 
  
        A SR.ª MARIANA MOROZESK - Não  posso 
abrir o vídeo aqui, mas estou à disposição também 
para qualquer esclarecimento sobre o trabalho. 
Ele está submetido agora. E estamos nessa 
produção constante de dados para auxiliar nas 
decisões mesmo do poder público e melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. Obrigada.   
 
        O SR. GILBERTO SIPIONI - Está ótimo, 
Mariana. Obrigado. 
 
        O SR. ERAYLTON MORESCHI - Mariana, 
Moreschi, boa tarde! Oi, Mariana!?  
 
        A SR.ª MARIANA MOROZESK - Olá, 
Moreschi!  
          O SR. ERAYLTON MORESCHI - Tudo bom, 
Mariana? 
 
          A SR.ª MARIANA MOROZESK - Tudo bom. 
 
          O SR. ERAYLTON MORESCHI - Esse teu 
trabalho já está aberto para - vamos dizer - 
divulgação?  
 
          A SR.ª MARIANA MOROZESK - Não. Ainda 
não.  
 
          O SR. ERAYLTON MORESCHI - Então, está 
bom. 
 
          A SR.ª MARIANA MOROZESK - Ele está 
com os revisores da revista. Acredito que daqui a 
uns dois meses a gente já possa publicar. Divulgar.  

         O SR. ERAYLTON MORESCHI - Isso. Então, 
já ficamos na fila para sermos os primeiros, nós e 
o pessoal do Iema para recebermos uma cópia 
desse material. Da mesma maneira, estamos 
sabendo que a doutora Iara está com dois 
materiais também em revisão para aprovação e 
divulgação. Quando estiverem liberados, 
encaminhar para o Iema, para a Juntos, para a 
Comissão de Meio Ambiente, para dar divulgação 
a todos que têm interesse nessa matéria.   
 
        A SR.ª MARIANA MOROZESK - Sim. 
Encaminharemos. Eu sou uma colaboradora do 
projeto. A Iara sempre foi a pessoa central nesse 
projeto, a idealizadora do projeto junto com a 
professora Marisa. E, aí, eu tento colaborar com 
outros dados. No caso aqui, a cidade de Itabira, 
interior de Minas, ajudando nessas análises o 
máximo possível. E, aí, saiu essa publicação 
conjuntamente com a doutora Iara, com o 
professor Daniel Cristian, aqui da Unifei, e a 
professora, doutora, Marisa também.  
         Então é isto: a gente está nesse trabalho 
ao longo de quase uma década.  
         A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Mais de 
uma década.  
 
        A SR.ª MARIANA MOROZESK - É. E tem 
saído ótimos resultados para a compreensão dos 
recursos hídricos. Obrigada pelo convite. Estou à 
disposição, assim como a Iara.  
 
        O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Muito bem. Eu acho que, 
assim, foi o primeiro, Moreschi dessa explanação 
do trabalho. É um trabalho bem consistente, que 
vai ter um resultado muito positivo até para 
embasar informações que nós precisamos para 
tomar decisões, como disse o Elias. A gente 
precisa ser embasado para as decisões erem 
corretas.  
         Então, eu acho que o trabalho vem aí 
nesse sentido, embasando a ciência com a nossa 
prática de vivência aqui no estado do Espírito 
Santo. Então, é importante isso.  
          Eu acho que eu vou deixar aberta a 
Comissão de Meio Ambiente para uma segunda 
data, até porque eu gostaria de ouvir a doutora 
Marisa. A gente não conseguiu, infelizmente, 
desta vez, ouvi-la, mas deixo aberta aí uma nova 
data.  
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         O Moreschi pode ficar encarregado. A 
Vanilza está à disposição também da Iara, da 
Marisa, da Mariana, para fazer esse contato e a 
gente agendar outra data próxima, sem ser 
semana que vem que está muito corrido, mas a 
outra, provavelmente, já pode estar à disposição 
de vocês para uma nova explanação nesse 
sentido. E, aí, se tiver mais informações, algo que 
ficou sem ser comentado, que a gente possa 
comentar aí agora. 

Quero agradecer a todos a participação. 
Quem quiser fazer alguma consideração final, 
antes de eu encerrar, está aberto.  

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI - Dr. 

Favatto, Moreschi.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Pode falar, Moreschi.  
 
O SR. ERAYLTON MORESCHI - Nós tivemos 

juntos na CPI do Pó Preto em 2015, quando 
tivemos inúmeros relatos de vários médicos de 
várias especialidades apresentando seus 
sentimentos, vamos dizer assim, com a sua vida 
prática como médicos, nos impactos da poluição 
na Região Metropolitana da Grande Vitória, 

médicos dizendo que pacientes estavam em 
crise, era só subir a Serra que a crise passava.  

Então, agora, com essa pesquisa feita, 
através do projeto temático, pela equipe 
coordenada pela doutora Marisa, nós vamos 
sair para dados mais representativos e mais 
fundamentados que vão dar sustentação a tudo 
aquilo que os médicos falaram, mas não tivemos 
como apresentar com pesquisas.  

Inclusive sobre a próxima reunião, esses 
dois papers que a doutora Iara está para 
publicar, acredito que deva demorar um mês e 
meio ou dois. Certo, doutora Iara?  

 
A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Um 

deles já disponível on-line. Acabei de receber da 
Mariana, ontem, um deles, mas é na biota. É 
importante deixar claro que esses dois que 
estão saindo agora são da biota no ecossistema.  

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI - Nós 

estamos aqui trabalhando numa Comissão de 
Meio Ambiente que olha todo o ecossistema.  

A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Exato.  
 
O SR. ERAYLTON MORESCHI - Acho que 

essas reuniões, Dr. Favatto, poderiam ser 
marcadas - já tem uma que tem um paper que já 
está aprovado, já está publicado, 
cientificamente, e atestado - quando tivesse o 
segundo, que seriam células de pulmão, não é?  

 
A SR.ª IARA DA COSTA SOUZA - Não, o 

segundo é na biota também. É toda 
transferência na cadeia eutrófica, porque o que 
a gente descobriu é que esses contaminantes do 
material particulado atmosférico não só ficam 
na água como se transferem ao longo da cadeia 
eutrófica, tanto os normais quanto os 
emergentes. Então, um é dos emergentes e o 
outro é dos que já são controlados pelos 
Conselhos Nacionais de Meio Ambiente; os dois 
que estão saindo agora. O humano, o primeiro 
que deve sair é esse da Mariana.  

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI - Ok!  
Bom, Dr. Favatto, estamos à disposição 

da Comissão de Meio Ambiente. Falo em nome 
da doutora Marisa, da doutora Iara, nós já 
somos parceiros há mais de dez anos nesse 
trabalho conjunto. Quando tivermos material 
suficiente para a gerar uma reunião, faremos 
contato, ok?  

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Joia! A Comissão de 
Meio Ambiente está à disposição. Então, assim 
que tiver o material e quiser marcar uma nova 
data, a gente está à disposição.  

Quero agradecer, então, a participação 
de todos, da doutora Iara, da doutora Marisa, 
Mariana, do Eraylton, do Elias, do Thales, de 
todos que estão participando, da Comissão de 
Meio Ambiente, da equipe da Assembleia.  

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão, antes, porém, 
convoco os senhores deputados para a próxima, 
que será em dia e horário regimentais.  

Obrigado. Agradeço. Boa tarde a todos. 
Abraços. Fiquem com Deus! 

 
(Está encerrada a reunião) 
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