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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
COMISSÃO ESPECIAL DO PETRÓLEO, GÁS E 

ENERGIA 

 
PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado CARLOS VON 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE XAMBINHO 
REUNIÃO: 2ª Reunião Extraordinária  
LOCAL: Reunião Virtual 
DATA: 26/11/20 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 8 horas 

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

LEGISLATURA. 

 
1 - EXPEDIENTE:  

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não há.  

 
2 - COMUNICAÇÕES: 

 
Objetivo da Comissão: Debater e propor 
sugestões sobre a prospecção, exploração e 
produção de Petróleo e Gás, bem como sobre 
as mais diversas fontes de energia, 
classificadas em renováveis e não-renováveis 
no Estado do Espírito Santo. 

 
3 - ORDEM DO DIA: 

 
- Deliberação da transposição do prazo da 
comissão para próxima sessão legislativa. 
- Deliberações que se fizerem necessárias. 

CPI DAS LICENÇAS 

 
PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado SERGIO MAJESKI 
RELATOR: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
REUNIÃO: 2ª Reunião Extraordinária  
LOCAL: Reunião Virtual 
DATA: 26/11/2020 
DIA DA SEMANA: Quinta-feira 
HORÁRIO: 8h20min  

 

 
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: 

 
- Deliberação da transposição do prazo da 
comissão para próxima sessão legislativa. 
- Deliberação da prorrogação do prazo da 
comissão até o final da 19ª legislatura. 
- Deliberações que se fizerem necessárias. 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 

Objetivo da Comissão: apurar e investigar 
denúncias a respeito da legalidade dos TCA 
035/2018 – VALE S.A, TCA 036/2018 – 
ArcelorMittal e da Licença de Operação 
123/2018 – VALE S.A, e se atendem ao 
interesse público e aos princípios de proteção 
ao meio ambiente, bem como investigar a 
forma como o Instituto Estadual de Meio 
Ambiente (IEMA) libera projetos a serem 
executados e também investigar 
irregularidades na emissão dos chamados 
Documentos de Origem Florestal (DOF) e a 
possível inexistência de regular fiscalização do 
órgão responsável por isso, o Instituto de 
Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF). 
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CPI DAS OBRAS PÚBLICAS E PRIVADAS 

 
PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Dr. RAFAEL 
FAVATTO 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE XAMBINHO 
REUNIÃO: 3ª Reunião Extraordinária  
LOCAL: Reunião virtual  
DATA: 26/11/2020 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 8h10min 

 
 

PAUTA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não há. 

 
2 - ORDEM DO DIA: 

 
- Deliberação da transposição do prazo da 
comissão para próxima sessão legislativa. 
- Deliberações que se fizerem necessárias. 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 

 
Objetivo da Comissão: apurar denúncias e 
possíveis irregularidades na situação das Obras 
Públicas e Privadas, investigar se as Políticas de 
desenvolvimento da Infraestrutura e Logística 
do Estado do Espírito Santo estão se 
desenvolvendo na forma da legislação que 
regula esta matéria, investigar o tráfego de 
Veículos com documentações irregulares/ 
adulteradas em vias públicas, o cumprimento 
efetivo pelo DETRAN/ES das instruções de 
Serviços, Resoluções e Portarias do DENATRAN e 
CONTRAN, a análise da regularidade de 
processo de credenciamentos de empresas 
prestadoras de serviços credenciados pelo 
DETRAN/ES e o vazamento de publicidade, 
informações confidenciais feitas por servidores 
do órgão.  

CPI DA SONEGAÇÃO 

 
PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS ANJOS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO 
SAMPAIO 
RELATOR: Deputado MARCELO SANTOS 
REUNIÃO: 3ª Reunião Extraordinária Conjunta 
LOCAL: Reunião Virtual  
DATA: 26/11/2020 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 8h30min 

 
 

PAUTA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não há. 

 
2 - ORDEM DO DIA: 

 
 - Deliberação da transposição do prazo da 
comissão para próxima sessão legislativa. 
- Deliberações que se fizerem necessárias. 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 

 
Objetivo da Comissão: apurar denúncias de 
irregularidades nos contratos de remoção 
(guincho) e guarda/depósito de veículos, 
firmados pelo Estado do Espírito Santo, por 
meio do DETRAN/ES, bem como pelos 
municípios em que o trânsito esteja 
municipalizado; avaliar os procedimentos 
relativos à contratação e operação de radares 
de fiscalização de velocidade em vias públicas; 
apurar os procedimentos de licenciamento 
ambiental; e investigar a existência de ardil 
criminoso e deficiência na prestação de serviços 
(Telefonia e Energia Elétrica); poluição do meio 
ambiente; além de contratos de terceirização de 
lixo e sonegação fiscal e em detrimento do 
Estado do Espírito Santo. 
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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATOS 
 

ATO Nº 3668 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

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

 
CONCEDER LICENÇA a Deputada IRINY 

LOPES, para tratamento de saúde, por 08 (oito) 
dias, a partir do dia 03/11/2020, na forma do 
Art. 305, inciso II, do Regimento Interno. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 

de novembro de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 3669 

 
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, NATHALY RAMOS ALVES 
RODRIGUES, do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, do gabinete do 
Deputado Luciano Machado, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
201348/2020. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3670 

 
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, LUCIMAR GORETI ALBANI DO 
CARMO, do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, do gabinete do Deputado Luciano 
Machado, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 201347/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3671 

 
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, KLEYTON CELY DE ABREU, do 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete do Deputado Hudson Leal, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 201349/2020. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 

de novembro de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATO Nº 3672 
 

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, JESSICA NASCIMENTO 
DANTAS, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Hudson Leal, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
201352/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3673 

 
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, ERLON SFALSIN DE JESUS, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
do gabinete do Deputado Marcos Garcia, 
contida no processo nº 201344/2020. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 

de novembro de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
ATO Nº 3674 

 
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, LUCENIR CARLINI MOULIN, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, no gabinete do Deputado Hudson 
Leal, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 201351/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 3675 
 

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, JOELIO ABELDT, para exercer o cargo 
em comissão de Subcoordenador de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código SCGRP, 
no gabinete do Deputado Adilson Espindula, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 201343/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3676 

 
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, BRUNO AMARAL ROCHA, para exercer 
o cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Hudson Leal, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 201350/2020. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003600340038003A00540052004100, 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, 24 de novembro de 2020 Diário do Poder Legislativo - 5 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3677 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER, no período de 16/11/2020 a 
30/11/2021, licença para Desempenho de 
Mandato Classista como Diretor Jurídico da 
Federação Nacional dos Servidores dos Poderes 
Legislativos - FENALE, ao servidor LEANDRO 
PEREIRA MACHADO, matrícula – 200749, titular 
do cargo efetivo de Técnico Legislativo Sênior, 
código ETLS, na forma do Art. 147, § 2º da Lei 
complementar nº 46/94, regulamentado pela 
Lei nº 5.356/96. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3678 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 17, inciso X do Regimento Interno, 
resolve: 

 
Efetuar a promoção especial do servidor 

abaixo discriminado, titular do cargo efetivo de 
CONSULTOR PARLAMENTAR TEMÁTICO – ECPT, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa, a partir 
de 01/01/2020, nos termos da Resolução nº 
6.778 de 17/12/2019. 

 

Matrícula Servidor Cargo 
Classe 
Atual 

Classe 
Alcançada 

027891 
Saturnino Manoel 
Faustino dos Santos 

ECPT III IV 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 3679 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 9411/2020, requerimento de 
auxílio-saúde nº 181/2020, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor 
ALEXANDRE SANTOS DA PAIXAO, matrícula 
204858, ocupante do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 3680 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 9340/2020, requerimento de 
auxílio-saúde nº 180/2020, resolve: 
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CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor SERGIO 
RICARDO NUNES DE OLIVEIRA, matrícula 
206471, ocupante do cargo em comissão de 
Supervisor Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SGGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3681 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 9310/2020, requerimento de 
auxílio-saúde nº 179/2020, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor MARCIO 
WAGNER CANAL, matrícula 208725, ocupante 
do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3682 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 

outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 9481/2020, requerimento de 
auxílio-saúde nº 183/2020, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora SIMONE 
CAMATA CAVERSAN, matrícula 201247, 
ocupante do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 3683 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 9470/2020, requerimento de 
auxílio-saúde nº 182/2020, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora REBECA 
BATISTA DA SILVA, matrícula 200118, ocupante 
do cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 3684 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 9492/2020, requerimento de 
auxílio-saúde nº 184/2020, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor 
RODRIGO TEIXEIRA COSTA, matrícula 208495, 
ocupante do cargo em comissão de 
Coordenador Geral de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código CGGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 3685 
 

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

DESIGNAR, na forma do Artigo 52, § 1º e 
2º, da Lei Complementar nº 46, de 3l de janeiro 
de l994, VINICIUS OLIVEIRA GOMES LIMA, 
matrícula nº 208337, para substituir RAFAEL 
HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS, 
matrícula nº 209213, no cargo em comissão de 
Procurador-Geral, código PG, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa, no período de 
24/11/2020 a 04/12/2020, por motivo de férias. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

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

 
PORTARIA Nº 823 

 
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 NICOLE BOLDRINE MOREIRA 
FIGUEIREDO, matricula 204945, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 08 (Oito) 
dias, com início em 23/11/2020 e final em 
30/11/2020, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 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 824 

 
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 PALLOMA OLIVEIRA DAHER, matricula 
209510, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 10 (Dez) dias, com início em 
19/10/2020 e final em 28/10/2020, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
23 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 825 

 
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 DANIELY DA SILVA ROSSI DALVI, 
matricula 209002, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 137, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 180 (Cento e Oitenta) dias, 
com início em 08/11/2020 e final em 
06/05/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
23 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 826 
 

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 EVANIA MARIA RODRIGUES ROCHA, 
matricula 203185, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 

46, de 31/01/94, por 03 (Três) dias, com início 
em 18/11/2020 e final em 20/11/2020, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
23 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 827 

 
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 LUDMILLA SILVA PALMEIRA, 
matricula 209692, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 04 (Quatro) dias, com 
início em 19/11/2020 e final em 22/11/2020, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
23 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 828 

 
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,  
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RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora ANGELA MARIA COUTINHO PEREIRA, 
matricula 203275, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 46, 
de 31/01/94, por 02 (Dois) dias, com início em 
16/11/2020 e final em 17/11/2020, com base nas 
informações da Coordenação do Centro de Saúde 
e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
23 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 829 

 
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 licenciados os 

servidores abaixo relacionados, na forma dos 
artigos citados pela Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, com base nas informações da 
Coordenação do Grupo de Recursos Humanos 
(CGRH): 
 

SERVIDOR  MATRÍCULA Nº DIAS. 
PERÍODO DA LICENÇA 

ARTIGO 
INÍCIO FIM 

ANA 

CATARINA DE 

PINHO SIMAS 

OLIVEIRA 

203270-01 

01 (um) dia 13/11/2018 13/11/2018 

Art.129, da 

Lei Comp. 

n° 46, de 

31/01/94. 

03 (três) 

dias 
30/10/2019 01/11/2019 

02 (dois) 

dias 
04/11/2019 15/11/2019 

03 (três) 

dias 
12/11/2019 14/11/2019 

Art.142, da 

Lei Comp. 

n° 46, de 

31/01/94. 

CLARA MARIA 

ZUCARATO 

DIAS DE 

AMORIN 

201224-01 
02 (dois) 

dias 
27/03/2018 28/03/2018 

Art.129, 

da Lei 

Comp. n° 

46, de 

31/01/94. 

LUANA 

SANTANA 

FRANÇA 

207930-01 

01 (um) dia 20/10/2017 20/10/2017 Art.129, 

da Lei 

Comp. n° 

46, de 

31/01/94. 

02 (dois) 

dias 
04/12/2017 05/12/2017 

TATIANA 

MARIA 

DUQUE MOTA 

207857-01 

01 (um) dia 15/04/2019 15/04/2019 
Art.129, 

da Lei 

Comp. n° 

46, de 

31/01/94. 

02 (dois) 

dias 
16/04/2019 17/04/2019 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 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 830 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais com base nas informações da CGRH, 
resolve, 
 

MARCAR as férias regulamentares da 
servidora abaixo relacionada: 
 

Matrícula Servidora Exercício Período marcado 
Quantidade 

de Dias 

210041-01 

FRANCISCA 
HILDERLANIA 
IRES DE 
OLIVEIRA 

2020 
04/01/2021 a 
02/02/2021 

30 (trinta) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 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 831 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
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TRANSFERIR as férias regulamentares 
das servidoras abaixo relacionadas: 

 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

207219-02 

BIANCA 
CALDEIRA 
LOREIRO 
GUISSO DAS 
NEVES 

2020 
04/01/2021 a 
18/01/2021 

26/07/2021 a 
09/08/2021 

15 (quinze) 

208365-01 
CLAUDIANE 
MARTINS 
OLIMPIO 

2020 
01/01/2021 a 
30/01/2021 

23/11/2020 a 
22/12/2020 

30 (trinta) 

206982-02 
WANESSA 
SANTOS 
LODI 

2019 
04/01/2021 a 
18/01/2021 

23/11/2020 a 
07/12/2020 

15 (quinze) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 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 832 

 

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

TRANSFERIR as férias regulamentares do 
servidor abaixo relacionado: 
 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

209213-02 

RAFAEL 
HENRIQUE 
GUIMARÃES 
TEIXEIRA DE 
FREITAS 

2018 
20/01/2021 a 
30/01/2021 

24/11/2020 a 
04/12/2020 

11 (onze) 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 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 

 
 

ERRATA 
 

Na Portaria nº 335, publicada em 
03/03/2006, na parte referente a servidora 
REGIANNE VASCONCELOS ONOFRE; 
 

onde se lê: 

 
“[...] artigo 145 [...]”  

 
leia-se:  

 
“[...] artigo 142 [...]” 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

24 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 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA - 24.11.2020 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça o trio da produtividade, a tecnologia que está duplicando a 
produtividade de pequenos produtores em Tocantins, com a adoção de 
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técnicas simples e baratas 

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

01h15 Interesse Público Ação Civil pública do MPF pede medidas urgentes para conter o 
desmatamento nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. Em 
Pernambuco o MPF recomenda que a prefeitura de Tamandaré retire do 
ar as transmissões de cultos evangélicos publicadas nas páginas oficiais do 
município. E ainda, MPF registra aumento de denúncias de crimes virtuais 
durante a pandemia 

01h45 Seminário  Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica e da Luta 
Antimanicomial 

04h20 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

06h00 Reunião virtual  Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça a produção de azeite da Serra da Mantiqueira. Os azeites de 
oliva extra virgem produzidos na região têm se destacado pelo frescor e 
pela qualidade 

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 Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos abordar a 
violência obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou sofreram e a 
humanização do parto como resposta as estas queixas. A reportagem foi 
dividida em duas partes. Nesta segunda, nós vamos falar sobre a 
preparação das gestantes para um parto humanizado, o papel das doulas 
e a ajuda que outros acompanhantes podem dar. Em toda a reportagem, 
você vai conhecer a história da Ana Paula, da Priscila, da Isadora, da Flavia 
e da Karol, e também ouvir profissionais como a doula Letícia Rios e a 
médica obstetra Maria Angélica Belônia 

09h00 Reunião ordinária virtual (V) Comissão de Saúde 

12h00 Com a Palavra O programa Com a Palavra tem como convidado o Deputado Marcelo 
Santos/Podemos. No quinto mandato consecutivo de deputado estadual, 
ele destaca-se nos debates em prol das melhorias na infraestrutura do 
Espírito Santo, em especial a retomada do transporte aquaviário. O 
parlamentar também é autor da lei que cria o cadastro único de 
condenados por pedofilia. Além de presidir a Comissão de Infraestrutura 
da Assembleia, ele atua como membro titular de várias outros colegiados, 
além de comissões parlamentares de inquérito e frentes parlamentares 

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  Propaganda Eleitoral 
Gratuita 

Espaço reservado para a Propaganda Eleitoral Gratuita em rede 

13h10 Reunião ordinária virtual (V) Comissão de Justiça 
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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 O programa Com a Palavra tem como convidado o Deputado Marcelo 
Santos/Podemos. No quinto mandato consecutivo de deputado estadual, 
ele destaca-se nos debates em prol das melhorias na infraestrutura do 
Espírito Santo, em especial a retomada do transporte aquaviário. O 
parlamentar também é autor da lei que cria o cadastro único de 
condenados por pedofilia. Além de presidir a Comissão de Infraestrutura 
da Assembleia, ele atua como membro titular de várias outros colegiados, 
além de comissões parlamentares de inquérito e frentes parlamentares 

18h30 Dedo de Prosa Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários livros. O mais 
recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o leitor a se aventurar por um 
romance 

19h00 Som da Terra O Som da Terra, que apresenta novo formato, recebe o cantor e compositor 
capixaba Di Morais, com MPB e samba rock 

19h30 Sabores O programa Sabores faz um passeio pelas tradições e particularidades da 
comida Mediterrânea. Descubra por que a cozinha do mediterrâneo é 
considerada uma das mais saudáveis do mundo e os motivos que levaram a 
Unesco a considerá-la patrimônio cultural imaterial 

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

20h30  Propaganda Eleitoral Gratuita Espaço reservado para a Propaganda Eleitoral Gratuita em rede 

20h40 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 o tema: Encarceramento da massa 

22h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 Com a Palavra O programa Com a Palavra tem como convidado o Deputado Marcelo 
Santos/Podemos. No quinto mandato consecutivo de deputado estadual, ele 
destaca-se nos debates em prol das melhorias na infraestrutura do Espírito 
Santo, em especial a retomada do transporte aquaviário. O parlamentar 
também é autor da lei que cria o cadastro único de condenados por pedofilia. 
Além de presidir a Comissão de Infraestrutura da Assembleia, ele atua como 
membro titular de várias outros colegiados, além de comissões 
parlamentares de inquérito e frentes parlamentares 

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 Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários livros. O mais 
recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o leitor a se aventurar por um 
romance 

23h45 Sabores O programa Sabores faz um passeio pelas tradições e particularidades da 
comida Mediterrânea. Descubra por que a cozinha do mediterrâneo é 
considerada uma das mais saudáveis do mundo e os motivos que levaram a 
Unesco a considerá-la patrimônio cultural imaterial 

 

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 SEXTA SESSÃO 
ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, registraram presença em 
plenário os senhores deputados  Dary 
Pagung, Sergio Majeski, Torino Marques 
e Vandinho Leite; registraram presença 
virtual os senhores deputados Adilson 
Espindula,  Alexandre Xambinho, Bruno 
Lamas, 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, Enivaldo dos Anjos, Erick 
Musso, Euclério Sampaio, Gandini, Iriny 
Lopes, Janete de Sá, Luciano Machado, 
Marcelo Santos, Marcos Garcia, Pr. 
Marcos Mansur, Raquel Lessa, Renzo 
Vasconcelos e Theodorico Ferraço)  
 

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

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere João, 
11:25) 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Amém! 

Obrigado, deputado Danilo. 
Fica dispensada a leitura... 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Pela ordem, deputado Danilo. 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, eu gostaria, no 
tempo oportuno, de prestar um minuto de 
silêncio, por favor.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

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

Antes de passar para o Expediente para 
simples despacho, pergunto aos senhores e 
senhoras deputados se, além do deputado 
Danilo Bahiense, tem alguém que deseja um 
minuto de silêncio.  

Deputado Danilo Bahiense. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(Sem partido) - Presidente Dary, eu gostaria de 
solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento 
do meu amigo, amigo dos meus pais, da minha 
família, senhor Edmar Rosa Machado. 

Edmar foi membro fundador da Igreja 
Batista de Vila Batista e atualmente era membro 
da Igreja Jardim Camburi. Ele deixa esposa, dona 
Letícia, e o filho Saulo. Edmar faleceu esta 
semana. 
 Também gostaria de solicitar um minuto 
de silêncio pelo falecimento do senhor Ari 
Pereira Sales. O seu Ari é pai do nosso colega 
Rikelme, que trabalha nesta Casa. O senhor Ari 
faleceu ontem, foi transportado hoje para o 
Departamento Médico Legal, para liberação do 
corpo. 
 Eu rogo a Deus que conforte as famílias 
enlutadas! 
 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) – Obrigado, deputado Danilo Bahiense. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Senhor 

presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PSB) – Com a palavra a deputada Janete de Sá. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu 

também quero fazer coro ao deputado Danilo 
Bahiense, prestando solidariedade à família do 
Rikelme. Ele estava na campanha quando soube 
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desse problema com o pai dele, saiu 
desesperado, coitado! 

Então, aqui a minha solidariedade a toda 
a família, e meu minuto de silêncio, também, na 
mesma direção do pedido do deputado Danilo. 
 

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

 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Com a palavra o deputado Hércules. 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Além de me somar a essa homenagem que o 
Danilo pediu pelo Rikelme, também quero 
solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento 
da minha prima Vilma Silveira Pinheiro, faleceu 
em Cachoeiro, hoje. Ela teve uma queda, teve 
um traumatismo de crânio, teve uma fratura de 
fêmur e, infelizmente, veio a complicar e faleceu 
hoje. Vilma Silveira Pinheiro. 
 Obrigado, presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) – Obrigado, deputado Hércules. 

Há algum outro 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) - Eu 
quero também prestar a minha solidariedade, a 
solidariedade desta Casa de Leis à família do 
senhor Oswaldo Trigo. Dona Ilva Trigo veio a 
falecer ontem à noite, uma pessoa querida, de 
uma família muito importante de Guaçuí, que 
gera muito emprego, uma família simples, 
trabalhadora. Dona Ilva, uma pessoa 
espetacular, com oitenta e dois anos, religiosa, 
que vai deixar muita saudade, e toda a cidade 
entristecida com o seu falecimento. 
 Então, deixo aqui a nossa homenagem, a 
nossa solidariedade a toda a família, a toda a 
sociedade guaçuiense. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) – Obrigado, deputado Luciano machado. 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Com a palavra o deputado Coronel 
Quintino.  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 

Ferraço! 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
- (PSL) - Excelência, não pedi para fazer uso da 
fala, não! 
 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Deputado Carlos Von?  
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Deputado Ferraço, por favor! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PSB) - Com a palavra V. Ex.ª, deputado Ferraço. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 

Eu gostaria de registrar um voto de profundo 
pesar pela morte do Marcos Resende! Era um 
pianista internacional, residia em Portugal, de 
Cachoeiro do Itapemirim, filho do doutor Wilson 
Resende. Aos familiares, sua irmã Heloísa, 
enfim, a todos os seus filhos, os nossos maiores 
sentimentos. Ele foi fundador do Conjunto 
Plaza, de Cachoeiro de Itapemirim. Sentimos 
muito com a sua morte e registramos, então, as 
nossas condolências à família.  

E, por essa razão, estamos pedindo 
também um minuto de silêncio, como também 
nos associamos ao voto de pesar à família do 
senhor Oswaldo Trigo, que o deputado Luciano 
acaba de solicitar, amigo nosso, era uma pessoa 
da nossa família, da nossa amizade. Então, à 
família do Oswaldo Trigo, os nossos 
sentimentos, também, aqui junto ao Luciano, 
pela grande perda que Guaçui teve neste final 
de semana. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PSB) - Outro deputado ou deputada? (Pausa)  
Não havendo mais, eu gostaria de me 

solidarizar com todos os deputados, com todos 
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os pedidos, me somar a todos os pedidos: 
deputado Danilo Bahiense, deputada Janete, 
deputado Luciano Machado, deputado Hércules, 
deputado Theodorico Ferraço, um minuto de 
silêncio! (Pausa) 

 

(A Casa presta homenagem) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Antes de passar para o Expediente para 
simples despacho, eu gostaria de passar a 
presidência para o nosso 2.º vice-presidente da 
Casa, deputado Torino Marques.  
 

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

Obrigado a Deus por mais um dia em 
nossas vidas. São três horas e sete minutos.  
 Obrigado, senhoras e senhores 
deputados, que nos assistem neste exato 
momento. Obrigado, claro, também aos 
telespectadores. Sempre agradecendo! Gratidão 
é a alma de um ser humano e ela tem que existir 
sempre. Muito obrigado a todos vocês por 
estarem aqui.  
 Começamos, então, com a primeira 
parte do Expediente para simples despacho. 
 

1. Ofício n.os 17/2020 - 03242/2020-1, 
do presidente do TCE-ES, encaminhando o 
Relatório Trimestral de Atividades 2020, 
referente ao 3.º trimestre de 2020, do Tribunal 
de Contas do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99703&arquivo=Arquiv
o/Documents/OFTC/99703-
170125860410112020-assinado.pdf#P99703 
 

Ciente. À Comissão de Finanças. 
 

2. Mensagem n.º 034/2020, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
parcial ao Projeto de Lei n.º 598/2019, de 
autoria do deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, que dispõe sobre a devolução do valor 
pago da matrícula nos estabelecimentos de 
ensino superior localizados no Estado. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99815&arquivo=Arquiv
o/Documents/MV/99815-
161009276913112020-assinado.pdf#P99815 
 

Ciente. À Comissão de Justiça.  
 

3. Mensagem n.º 035/2020, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 423/2019, de autoria 
do deputado Capitão Assumção, que institui o 
Dia do Combate à Cristofobia. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99816&arquivo=Arquiv
o/Documents/MV/99816-
161343793013112020-assinado.pdf#P99816 
 

Ciente. À Comissão de Justiça.  
 

4. Mensagem n.º 107/2020, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 97/2020, 
do deputado Gandini. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=97081&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/97081-
150526564717082020-assinado.pdf#P97081 
 

Ciente. Ao deputado Gandini por cópia 
eletrônica. 
 

5. Mensagem n.º 108/2020, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 96/2020, 
do deputado Sergio Majeski. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99813&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/99813-
155941041213112020-assinado.pdf#P99813 
 

Ciente. Ao deputado Sergio Majeski por 
cópia eletrônica.  
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6. Mensagem n.º 109/2020, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 98/2020, 
do deputado Bruno Lamas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99817&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/99817-
161319074213112020-assinado.pdf#P99817 
 

Ciente. Ao deputado Bruno Lamas por 
cópia eletrônica.  
 

7. Mensagem n.º 110/2020, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 99/2020, 
do deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99818&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/99818-
163938671513112020-assinado.pdf#P99818 
 

Ciente. Ao deputado Capitão Assumção 
por cópia eletrônica.  
 

8. Mensagem n.º 111/2020, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 101/2020, 
do deputado Delegado Lorenzo Pazolini. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99819&arquivo=Arquiv
o/Documents/MR/99819-
164358203313112020-assinado.pdf#P99819 

 
Ciente. Ao deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini por cópia eletrônica.  

 
9. Projeto de Lei n.º 553/2020, do 

deputado Adilson Espindula, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade para a liberação das 
Maternidades Públicas ou Rede Conveniada, no 
âmbito Estadual da presença dos pais ou 
acompanhante na sala de parto normal ou 
cesárea com o consentimento da parturiente. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99743&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/99743-081052769912112020-
assinado.pdf#P99743 
 

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

 
  11. Requerimento n.º 088/2020, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, de 
retirada do Projeto de Lei n.º 89/2020, de 
autoria do parlamentar subscritor, que “dispõe 
sobre os direitos da pessoa portadora de 
sequela grave advinda de queimaduras e dá 
outras providências”, da COMISSÃO DE DEFESA 
DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, 
para que o parecer seja prolatado de forma 
oral em Plenário. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99419&arquivo=Arquiv
o/Documents/REQ/99419-
175709174802112020-assinado.pdf#P99419 
 

Defiro. 

 
12. Requerimento n.º 089/2020, do 

deputado Doutor Hércules e outros, de 
formação da Frente Parlamentar em Defesa da 
Pessoa com Albinismo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99508&arquivo=Arquiv
o/Documents/REQ/99508-
102920049004112020-
assinado(15093)(15084)(15094)(15097)(15107)(
15101)(15095)(15104)(15105)(15091)(15098).p
df#P99508 

 
Defiro. À Secretaria para providenciar 

ato de criação da Frente Parlamentar.  
  

Segunda parte do Expediente sujeito à 
deliberação. 
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digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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 Há quorum para fazermos a segunda 
parte do Expediente. Agora, três horas e dez 
minutos.  
 Do item 13 ao item 26, trata-se de 
indicações das senhoras e senhores deputados. 

 
13. Indicação n.º 2088/2020, da 

Comissão de Segurança e Combate ao Crime 
Organizado - COMSEG, ao governador do 
Estado, para dispor sobre: "Criação do Centro 
Integrado de Proteção à Criança e ao 
Adolescente na Grande Vitória e Regionais da 
Polícia Civil do Estado". 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99556&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/99556-
105440666005112020-
assinado(15113).pdf#P99556 

 
14. Indicação n.º 2089/2020, da 

Comissão de Segurança e Combate ao Crime 
Organizado - COMSEG, ao governador do 
Estado, para dispor sobre: “Criação do Plantão 
24 horas na DEACLE - Delegacia Especializada 
do Adolescente em Conflito com a Lei.” 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99557&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/99557-
105629775705112020-
assinado(15118).pdf#P99557 

 
15. Indicação n.º 2090/2020, do 

deputado Doutor Hudson Leal, ao governador 
do Estado, solicitando a implantação de Torre 
de Telefonia e Internet 3G na comunidade de 
Córrego da Boa Esperança no município de 
Iúna em atendimento aos anseios dos 
moradores da região. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99710&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/99710-
085228941411112020-assinado.pdf#P99710 

16. Indicação n.º 2091/2020, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, solicitando a reforma e ampliação das 
instalações da EEEFM “Eurico Salles”, localizada 
no município de Itaguaçu/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99721&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/99721-
103102798411112020-assinado.pdf#P99721 
 

17. Indicação n.º 2092/2020, do 
deputado Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, por intermédio da Secretaria de 
Esporte e Lazer (SESPORT), promova a 
instalação de uma Academia Popular (inox) na 
Praça Geraldino Alves de Souza, localizada no 
Bairro Belo Horizonte, Meaípe, no município de 
Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99697&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/99697-
154054584010112020-assinado.pdf#P99697 

 
18. Indicação n.º 2093/2020, do 

deputado Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, que através do Departamento de 
Edificações e de Rodovias do Espírito Santo 
(DER-ES), elabore projeto de sinalização viária 
vertical (placas educativas, de indicação e 
advertência) no trecho compreendido entre os 
Municípios de Santa Teresa - Itarana - Itaguaçu 
(ES-261). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99699&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/99699-
154305615510112020-assinado.pdf#P99699 

 
19. Indicação n.º 2094/2020, do 

deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, solicitando à Secretaria de Mobilidade 
e Infraestrutura - SEMOBI, a alteração do 
retorno que dá acesso à Base da Guarda 
Municipal de Vila Velha, facilitando a entrada 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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das viaturas. Atualmente, as viaturas precisam 
dar a volta no Viaduto Alfredo Copolilo para 
chegar à Base, aumentando o trajeto em 
aproximadamente 1km.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99742&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/99742-
080755691412112020-assinado.pdf#P99742 

 
20. Indicação n.º 2095/2020, do 

deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, solicitando ao Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado do Espírito 
Santo - DER-ES, a alteração do retorno que dá 
acesso à Base da Guarda Municipal de Vila 
Velha, facilitando a entrada das viaturas. 
Atualmente, as viaturas precisam dar a volta 
no Viaduto Alfredo Copolilo para chegar à 
Base, aumentando o trajeto em 
aproximadamente 1km. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99744&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/99744-
084000430112112020-assinado.pdf#P99744 

 
21. Indicação n.º 2096/2020, do 

deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, solicitando adoção das providências 
necessárias para sinalização, iluminação, 
construção de calçada cidadã e asfaltamento 
da Avenida Fioravante Rossi, Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99751&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/99751-
105206026012112020-assinado.pdf#P99751 

 
22. Indicação n.º 2097/2020, do 

deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, solicitando 
transferência de recursos para reabilitação e 
melhorias da Rodovia ES 181, no trecho que 
liga a sede do Município de Muniz Freire/ES ao 

distrito de Piaçu localizada no mesmo 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99796&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/99796-
104758468113112020-assinado.pdf#P99796 
 

23. Indicação n.º 2098/2020, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, solicitando 
transferência de recursos para reabilitação e 
melhorias da Rodovia ES 165, no trecho que 
liga a entrada da BR262 à sede do município de 
Conceição de Castelo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99797&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/99797-
104859718113112020-assinado.pdf#P99797 
 

24. Indicação n.º 2099/2020, do 
deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador 
do Estado, solicitando norma estadual para a 
instituição de um programa de conscientização 
dos jovens acerca do abuso sexual, da violência 
sexual e de todas as suas formas de afetação às 
crianças e adolescentes. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99804&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/99804-
131745581913112020-assinado.pdf#P99804 

 
25. Indicação n.º 2100/2020, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, solicitando instalação 
de DPM - Destacamento de Polícia Militar em 
Melgaço, distrito do município de Domingos 
Martins/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99809&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/99809-
142848263313112020-assinado.pdf#P99809 
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26. Indicação n.º 2101/2020, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, solicitando reabertura do escritório do 
Incaper no distrito de Nestor Gomes, em São 
Mateus/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99812&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/99812-
155258196513112020-assinado.pdf#P99812 
 

Em votação.  
 Os deputados que aprovam, 
permaneçam como estão. (Pausa) 
 Aprovadas.  
 Passamos, então, diretamente para a 
fase da Ordem do Dia.  
 Discussão única, nos termos do art. ... 
(Pausa) 
 Retificar aqui... 
 
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) – 
Ordem do dia, presidente? Ainda não.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PSL) – Só retificando: item 10. Projeto de 
Decreto Legislativo n.º 65/2020, da Mesa 
Diretora, que concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao senhor Nelson da Silva 
Aguiar Júnior. Ok? 

 
10. Projeto de Decreto Legislativo n.º 

65/2020, da Mesa Diretora, que concede Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao senhor Nelson 
da Silva Aguiar Júnior. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=99801&arquivo=Arquiv
o/Documents/PDL/99801-
120002477713112020-assinado.pdf#P99801 

 
Publique-se. Às Comissões de Justiça e 

de Cidadania, nos termos do art. 276, do 
Regimento Interno.  

 Deputado Hércules? 
  

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) – Por 
que Ordem do Dia, presidente? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu 
sugiro, senhor presidente, a inversão da pauta. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PSL) – Deputado Hércules, foi feito um acordo 
com os deputados e nós não teremos a fase das 
Comunicações. Passaremos diretamente para a 
Ordem do Dia e, logo depois, o Grande 
Expediente, com a fase dos Oradores Inscritos. 
Entendeu? Foi feito um acordo.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Como que é? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Foi feito um acordo e foi aprovado em 
Plenário.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Não estou lembrando não, mas tudo bem.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DEM) – 
Pela ordem, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado Euclério Sampaio.  
 Boa tarde, deputado! 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DEM) – 
Estou preocupado com esse cabelo do senhor. 
Quem fez isso? 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – No meu cabelo? É que eu estava de 
carona e a janela estava aberta, e aí fizeram isso 
no meu cabelo. Estou com cara de coroa, né? 
 Passamos, 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 66/2019, de 
autoria do deputado Doutor Hércules, que 
declara de utilidade pública o Instituto Neymara 
Carvalho. Foi publicado no DPL do dia 28 de 
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fevereiro de 2019, no ano passado. Mensagem 
de Veto n.º 23/2020. O deputado Coronel 
Alexandre Quintino se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar essa matéria na sessão 
ordinária híbrida, virtual e presencial, do dia 
10/11. O prazo vai até o dia 17/11.  
 Eu pergunto ao deputado Coronel 
Alexandre Quintino se está pronto para relatar a 
matéria. 

 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Excelência, eu vou me prevalecer do 
prazo regimental.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Ok. Então, na forma do art. 66, § 6.º da 
Constituição Estadual, ficam sobrestadas as 
demais matérias constantes na pauta.  
 Passamos, então, para as Lideranças 
Partidárias.  
 Com a palavra o deputado Carlos Von.  
 Boa tarde, deputado! 

 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 
presidente, senhoras e senhores deputados, 
uma boa tarde! Eu quero aproveitar este 
momento para poder parabenizar todos os 
meus colegas deputados que foram candidatos 
nesta eleição, que tiveram coragem de colocar o 
nome à disposição do eleitor. Marquinho 
Garcia, em Linhares; nós tivemos aqui, também, 
na Serra, o Bruno Lamas, o Vandinho e o 
Xambinho; em Vila Velha, o meu colega e amigo 
Dr. Hudson; em Vitória, o Capitão Assumção.  

Quero parabenizar, em especial, o meu 
colega deputado Enivaldo dos Anjos. 
Parabenizá-lo, também, por essa linda vitória. 
Dizer a ele que vai fazer falta aqui na Assembleia 
Legislativa. Aprendi muito com ele.  

Parabenizar os nossos colegas que foram 
para o segundo turno. Nós tivemos em Vitória o 
Gandini e o Capitão Assumção, que fizeram uma 
linda campanha, e no segundo turno o nosso 
colega Delegado Pazolini. Desejar sorte e 
sucesso para ele. Em Cariacica, da mesma forma 
também, o meu colega Euclério Sampaio. 
Perdoem-me se eu esqueci alguém neste 
momento.  

 Quero, também, aproveitar para 
agradecer à população de Guarapari pelos mais 
de vinte mil votos que eu tive aqui na nossa 
cidade, fazendo uma campanha pé no chão, sem 
utilizar recurso público, com apenas quatorze 
segundos de televisão, lutando contra a 
máquina municipal, a máquina do Governo, o 
poder econômico. Mesmo assim chegamos 
muito próximo de poder ter a oportunidade de 
transformar e mudar a cidade de Guarapari.  

Mas, quero agradecer primeiramente a 
Deus e a todos aqueles que nos confiaram e 
acreditaram que a gente, realmente, poderia ser 
um bom nome para administrar a cidade de 
Guarapari. Agradecer, em especial, ao meu 
amigo deputado Torino Marques, que esteve 
aqui comigo, caminhando comigo aqui em 
Guarapari; ao Capitão Assumção, que também 
gravou um vídeo de apoio à nossa candidatura, 
e a todos os meus colegas deputados também, 
que nos ajudaram nessa caminhada.  

Então, presidente, a minha fala seria 
mais nesse sentido mesmo de parabenizar todos 
os nossos colegas deputados que foram 
candidatos, parabenizar aqueles que foram 
eleitos e que foram para o segundo turno, e 
desejar sucesso e sorte para todos.   
 No mais, um forte abraço a todos os 
colegas, à população capixaba, e que Deus 
abençoe o nosso Espírito Santo.  
 

 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Pela 
ordem, presidente! Deputado Carlos Von, só 
para lembrar a V. Ex.ª,  e aproveitando a sua fala 
para parabenizar também o nosso querido 
deputado Enivaldo dos Anjos. V. Ex.ª citou todos 
os nomes, eu não ouvi o Enivaldo dos Anjos. 
Parabéns! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PSL) – Verdade! 
 Deputado Enivaldo dos Anjos pediu pela 
ordem. 
 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) – 
Pela ordem, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PSL) – Foi o Marcelo? Foi o Marcelo Santos? 
Desculpa! Marcelo Santos, pela ordem. 
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O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) – 
Não, só para cumprimentar V. Ex.ª, também 
estender os cumprimentos a todos os colegas 
deputados que corajosamente colocaram seus 
nomes à disposição na disputa eleitoral. É claro 
que eleição é como na vida: ora se ganha, ora se 
perde, mas é um processo democrático. Mas, 
cumprimentar V. Ex.ª e dizer que nós estamos 
aqui à disposição de V. Ex.ª na sessão. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PSL) – Satisfação muito grande ter o 
cumprimento de V. Ex.ª, deputado Marcelo 
Santos. Sabe como me honra ter a sua amizade. 

Antes de eu passar para os oradores 
inscritos – que nós vamos hoje começar de 
baixo para cima –, eu quero me desculpar aqui, 
perante as câmeras da Assembleia Legislativa, e 
principalmente ao deputado José Esmeraldo: Zé, 
você não sabe o respeito que eu tenho por V. 
Ex.ª! Eu acho que o senhor pode até imaginar, 
mas é um pouco maior ainda, pela experiência 
que o senhor tem. O senhor não é politiqueiro, 
o senhor é um político de verdade; o senhor é 
um engenheiro, o senhor tem uma profissão 
antes de estar como político. E, na sexta-feira, 
os nervos estavam mais à flor da pele; na sexta, 
não, na quarta-feira passada. Então, José 
Esmeraldo, receba aqui minhas desculpas. 
Nosso bate-papo aqui, uma minidiscussão, mas 
sempre respeitando um ao outro. 

Com a palavra o deputado Engenheiro... 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Pela 
ordem, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) – Pela ordem, deputada Janete de Sá. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Pela 

ordem, antes de começar. 
Eu também quero trazer minha 

solidariedade aos colegas que estiveram nessa 
disputa eleitoral, nos diversos municípios: ao 
Lorenzo; ao Gandini; ao Capitão Assumção; ao 
deputado Hudson; ao deputado Carlos Von, que 
foi um guerreiro também; Marcos Garcia; 
Xambinho; Bruno Lamas; Vandinho; Euclério, 
que está na disputa do segundo turno, e 

Lorenzo, em Vitória, outro em Cariacica. Mas, 
em especial, eu quero mandar o meu abraço e 
parabenizar o nosso comandante do Noroeste 
do estado, Enivaldo dos Anjos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) – Parabéns! 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Porque 

foi uma vitória esplendorosa. Setenta por cento 
de preferência do eleitorado é uma coisa 
fantástica. Então, parabéns, Enivaldo! 

Para não usar o meu tempo de fala, eu 
precisava fazer essa intervenção, para poder 
estar  ressaltando o trabalho desses nobres 
colegas. Porque, você entrar numa disputa 
dessa, vindo de deputado, não é fácil, é um 
desafio fantástico. E eu admiro os colegas, nesse 
sentido, que caminharam nessa direção em 
favor dos seus municípios. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) – Perfeito! Parabéns! 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Um beijo 

grande no coração de todos, em especial do 
Enivaldo, que é o grande comandante do 
Noroeste, com setenta por cento da votação, 
em Barra de São Francisco. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) – Maravilha, maravilha, deputada Janete 
de Sá! 

Eu quero também parabenizar o 
deputado Enivaldo dos Anjos, que colocou o 
nome à disposição. Eu fico feliz, porque a 
população de Barra de São Francisco vai ter um 
baita de um representante, que já representou 
Barra de São Francisco como prefeito, e, agora, 
retorna ao cargo de novo. E é uma tristeza não 
ter V. Ex.ª aqui na Assembleia Legislativa, no 
cotidiano. Os funcionários da Casa também 
desejam muita sorte nesse novo mandato de V. 
Ex.ª, deputado Enivaldo dos Anjos. 

Então, vamos passar, rapidamente aqui...  
E quero também parabenizar todos os 

candidatos que estiveram no pleito deste ano; 
todos os candidatos, vereadores e prefeitos. Aos 
que ganharam, parabéns, de coração. Vamos 
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fazer valer esses quatro anos que a população 
dedicou de confiança a vocês, prefeitos e 
vereadores. E, aos perdedores, não teve perda, 
isso é uma experiência; é mais uma experiência 
na vida de todos nós. 

São três horas e vinte minutos. (Pausa)  
Quem fala? 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 

Senhor presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) – Pela ordem, deputado Enivaldo? 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – É, 

Enivaldo. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) – 

Emílio Mameri! 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) – Deputado Enivaldo dos Anjos, logo 
depois, deputado Emílio Mameri. 

 
A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) – 

Deputada Raquel Lessa, tá, presidente! 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 

Pois é, senhor presidente, nós temos... 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) – Depois, deputada Raquel Lessa. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 

Nós estamos fazendo o uso da palavra, senhor 
presidente... 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) – Ok! 

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

para, na verdade, agradecer ao povo da minha 
cidade de Barra de São Francisco pela grande 
vitória que foi dada na noite de ontem, com 
mais de quinze mil, oitocentos e quarenta e 
quatro votos, cerca de sessenta e nove vírgula 
mais um ponto dos votos válidos. 

Eu fico muito honrado, praticamente já 
caminhando no final da minha atividade política, 
de receber, da minha cidade, um presente de 
confiança, um presente que representa muito 
para toda minha atividade política. Nada melhor 
do que ser recebido na sua própria terra, onde 
nasci, com tanto carinho, com tanta 
expressividade e reconhecimento. Isso, na 
verdade, nos faz ficar alegre e ficar mais ainda 
comprometido em poder ajudar a população do 
meu município. 
 Eu gostaria, senhor presidente, também, 
de aproveitar a oportunidade para agradecer 
aos deputados da Assembleia Legislativa, aos 
colegas, nesse tempo de convivência que nós 
tivemos uma relação muito boa, muito eficiente 
e respeitada e quero agradecer especialmente 
aos senhores deputados que nesta 
oportunidade tiveram condições de gravar vídeo 
pedindo apoio para a nossa candidatura.  

Deputado Erick Musso, nosso 
presidente, teve uma participação atuante na 
nossa campanha; deputado Marcelo Santos 
foi um companheiro e também fez uma 
gravação muito importante (Inaudível) ao 
Norte do estado; ao deputado Rafael Favatto, 
um grande amigo também que fez um vídeo 
dando o seu apoio; ao deputado Mansur que 
também fez referências boas a nossa 
candidatura. Eu agradeço ao deputado 
Mansur; 

Ao deputado Doutor Hércules, que fez 
uma mensagem, também, muito carinhosa, 
muito amiga e isso dá alegria de saber que a 
gente tem condições de receber uma 
homenagem de um deputado que já foi 
deputado várias vezes nesta Casa de Lei, tem 
vários pacientes aqui nessa região Norte. 
 Agradecer, também, ao deputado Dary 
Pagung (Inaudível), meu amigo pessoal 
também, que fez uma gravação muito 
importante mostrando o seu interesse na 
nossa eleição (Inaudível) foi muito bom e 
representou o governador Renato Casagrande 
que também (Inaudível)  nesta eleição; 
 Agradecer ao deputado Emílio Mameri, 
um amigo que fiz na Assembleia Legislativa e 
que tenho um carinho especial por ele e 
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também gravou duas vezes oferecendo apoio e 
garantindo que vai nos ajudar caso a nossa 
eleição fosse (Inaudível) 
 Agradecer ao deputado Hudson Leal que 
também tem vários amigos aqui no Noroeste e 
que ajudou com o seu vídeo, com o seu carinho 
dedicado a nossa campanha e agradecer ao 
deputado Luciano Machado que lá do Sul fez, 
também, a sua gravação e me alegrou muito por 
ter participado da minha campanha. 
 Gostaria muito, senhor presidente, de 
estar junto de todos, neste momento, 
comemorando essa vitória, que é a minha 
retomada ao município de Barra de São 
Francisco para tentar fazer uma boa 
administração. Eu sei que posso contar e 
gostaria de contar com todos os vinte e nove 
deputados. Tenham certeza de que o município 
estará de portas abertas e quem decidir por 
ajudar, será bem recebido.  

Aqui vai se transformar na casa de todos, 
porque nós tivemos um mandato (Inaudível) 
muito produtivo e aumentei muito meu 
relacionamento (Inaudível), funcionários da 
Assembleia que torceram muito, mandaram 
mensagens bonitas. Eu gosto (Inaudível), eu 
gosto de ter essa referência daqueles que 
trabalham, daqueles que fazem (Inaudível) que 
é muito importante. 
 Agradecer, por último, ao nosso 
presidente, primeiro pela lealdade, pela 
amizade e pela consideração. Muito obrigado!  

Eu vou me esforçar para que Barra de 
São Francisco possa crescer, possa receber 
ajuda de todos e, com isso, a gente, quem sabe, 
estar finalizando uma atividade pública com 
mais trinta e cinco anos por toda glória e por 
todo merecimento e por todo poder de realizar 
um bom trabalho na minha cidade onde eu 
nasci, que eu amo profundamente e quero 
dedicar este meu mandato de coração, com 
muita perseverança no sentido de fechar a 
minha carreira política com bastante força, com 
bastante animação. Estou totalmente animado, 
totalmente rejuvenescido para poder começar 
este mandato.  

Muito obrigado a todos os meus colegas 
(Inaudível). Eu tenho certeza de que todos 
estão torcendo por mim e que vão me ajudar 

neste momento que nós vamos começar em 
janeiro a entrar em uma nova época (Inaudível). 
Obrigado pela torcida, deputada Raquel, nós 
vamos estar juntos sempre. Pode contar 
(Inaudível) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Ok, senhor prefeito. Muito obrigado, 
viu, pelo carinho que o senhor tem com a 
população do estado do Espírito Santo e 
principalmente com Barra de São Francisco.  

Com a palavra... 

 
 A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – 
Deputado Torino, depois eu queria falar, 
presidente.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Com a palavra o deputado Dr. Emílio 
Mameri. Deputado Dr. Emílio Mameri tinha 
pedido pela ordem. Não é deputado?  

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

Eu quero primeiro comunicar aos colegas 
que dessa vez, naquela vez em março foi alarme 
falso, mas eu testei positivo para a Covid. Então, 
passar essa mensagem para vocês. Espero que 
vocês façam uma corrente de oração, porque 
essa doença pode ser muito traiçoeira e estou 
isolado em casa.  

E também parabenizar a todos os 
deputados, todos os deputados que 
participaram deste pleito. Não é fácil colocar o 
nome para ser avaliado pela população. Nós 
sabemos o que a campanha política nos traz, às 
vezes muita tristeza e muitas alegrias. Então, 
não vou falar o nome de todos porque aqui já 
foi falado, mas, mais uma vez, que quero 
agradecer mesmo à população, a participação 
que foi bonita. Quem ganhou, ganhou; quem 
perdeu, ganhou também.  

Então, meus amigos, é com esse 
sentimento que eu termino minha fala em 
função dessa minha doença e estaremos juntos 
em outras sessões se eu puder fazer de casa, 
como posso, vou tentar participar.  

Um grande abraço. Fiquem com Deus. 
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 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputada Raquel Lessa. 

 
 A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – 
Deputado Torino, que preside esta Casa, nossos 
amigos deputados e deputadas, eu queria 
parabenizar todos aqueles nossos amigos que 
disputaram a eleição, uma eleição difícil, uma 
eleição onde a gente está vindo de uma 
pandemia, uma eleição onde a gente não podia 
ter comícios, reuniões grandes. Então, assim, foi 
muito difícil.  
 Quem venceu essas eleições são 
vencedores mesmo, porque não foi uma eleição 
fácil. Eu quero aqui parabenizar Gandini, 
Pazolini, Assumção, Euclério, Hudson Leal, 
Bruno Lamas, Xambinho, Marcos Garcia, Carlos 
Von e Enivaldo. Enivaldo, que até agora é o 
único eleito, prefeito de Barra de São Francisco; 
Enivaldo que já foi prefeito de Barra de São 
Francisco, que fez uma grandiosa administração 
naquele município e até hoje ele colhe frutos 
dessa administração de prefeito, como eu 
também fui prefeita em São Gabriel da Palha 
por dois mandatos.  

Enivaldo é o único deputado eleito. 
Parabéns, Enivaldo! Que Deus possa abençoá-lo 
para você fazer uma administração que o povo 
de Barra de São Francisco espera, mesmo com 
tantas crises. Você não vai pegar uma prefeitura 
com facilidade. Nós sabemos disso. É uma crise 
danada, mas a gente conhece a sua gestão, a 
sua capacidade de gestão, sabemos como você 
é capaz e confiamos muito que você vai 
encerrar a sua carreira, como você disse, sendo 
um grande prefeito. Vai ficar na história de 
Barra de São Francisco.  

Pode contar com essa deputada. Nós 
estaremos juntos para ajudar no que for preciso  
Barra de São Francisco e ajudar esse seu 
mandato lá, a fazer um grande Governo. Pode 
contar com essa deputada. Um abraço e 
parabéns! 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Ok. Passamos então agora para... 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Deputado. 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Quem fala? Pela ordem, quem pediu 
pela ordem? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Luciano.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Deputado Luciano Machado. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Só 

também corroborar com as falas inicialmente do 
Carlos Von e todos que me sucederam 
parabenizando e citando os nossos colegas 
deputados que participaram com presença física 
de candidaturas. Realmente este ano foi um ano 
muito atípico. 

Principalmente parabenizar o Enivaldo 
dos Anjos e essa campanha experiente, com 
tanto conhecimento que tem tanto a contribuir 
com Barra de São Francisco. Acho que o povo de 
Barra de São Francisco fez o que deveria ter 
feito: entregar o município nas mãos desse 
gestor e desse homem público tão experiente e 
tem, com certeza, vontade de fazer o melhor 
possível para coroar com um mandato 
completamente voltado à população de Barra 
de São Francisco.  

Então, parabéns, Enivaldo, pela vitória. 
Parabéns a todos que participaram. Fui 
solicitado a gravar um vídeo e  eu não fiz 
objeção a meus colegas. E, agora, nós estamos 
aí com dois colegas que é o Pazolini e o 
deputado Euclério na candidatura. Estou às 
ordens, acho que posso ser útil com a minha 
fraca força. Que Deus abençoe vocês neste 
segundo turno, que é já ter feito o pré-
vestibular, agora é o vestibular mesmo.  

Deus abençoe todos! 
Quero até aproveitar o embalo para 

dizer aqui, já que citei, como foi a campanha de 
Enivaldo em Barra de São Francisco, também 
para citar um exemplo, que é o Paulo Lemos, 
em Ibitirama. Paulo Lemos foi eleito em 
Ibitirama com a campanha mais limpa de toda a 
história. Um homem que não fez o barulho que 
se faz geralmente as candidaturas, e foi eleito 
em Ibitirama como homenagem da população 
ibitiramense à sua história e de sua família, do 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003600340038003A00540052004100, 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, 24 de novembro de 2020 Diário do Poder Legislativo - 25 

seu pai Antônio Lemos. Paulo Lemos realmente 
fez um mandato que reviveu Ibitirama, 
reconstruiu e colocou no caminho da rota 
turística o município de Ibitirama.  

Então, que o Paulo Lemos também, que 
já tem uma experiência, uma longevidade, mas 
tem muita possibilidade de dar grandes frutos 
neste momento, e eu tenho certeza de que 
procurará fazer um mandato espetacular para a 
população ibitiramense.  

Parabéns ao Paulo Lemos e ao povo de 
Ibitirama que, assim como o Enivaldo, tem tanta 
energia concentrada, tanta experiência para 
distribuir pra população que eles tanto amam.  

Um abraço. Obrigado. 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Senhor presidente, pela ordem! Também 
gostaria de gostaria de falar. Deputado Ferraço. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado Ferraço, pela ordem. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Senhor presidente, senhores deputados, estou 
assistindo a essa homenagem muito sincera dos 
senhores deputados para o nosso ilustre 
companheiro, irmão, Enivaldo dos Anjos.  

Eu conheci São Francisco antes do 
Enivaldo e depois do Enivaldo. O Enivaldo tem 
uma história importante para São Francisco. 
Claro que nós vamos sentir muito a sua falta, 
sua inteligência, suas malcriações, sua presença 
alegre. Ele vai fazer falta ao Legislativo, mas ele 
vai ser muito útil a São Francisco, que, numa 
hora importante, exigiu a sua presença como 
candidato a prefeito, e vitorioso ele se tornou, e 
vai se tornar vitorioso o próprio povo de São 
Francisco.  

E a nossa homenagem aqui ao Enivaldo 
dos Anjos tem um significado importante. 
Convidar todos os deputados para, junto com o 
Enivaldo, promover uma emenda muito boa em 
favor do desenvolvimento do povo de São 
Francisco.  

Barra de São Francisco com Enivaldo dos 
Anjos tem que marcar a presença do homem, 
do administrador, do homem honesto, daquele 
que tem realmente garra para levantar o nome 

de São Francisco, essa terra querida do Norte do 
estado do Espírito Santo.  

Daí porque queria convidar os senhores 
deputados: vamos assinar uma emenda coletiva, 
junto com ele, junto com o Governo, para que 
ele comece com o pé direito, dando a sua 
parcela de contribuição ao grande 
desenvolvimento industrial, desenvolvimento 
do distrito industrial, de calçamento, de 
asfaltamentos, no setor do mármore e granito 
como grande liderança do Norte do estado.  

Então, Enivaldo dos Anjos, nós estamos à 
sua disposição, que Deus se coloque sempre do 
seu lado, porque eu sei que você ofereceu o seu 
nome em sacrifício, São Francisco aceitou, 
setenta por cento dos seus eleitores. E tenha 
certeza de que Deus ficará sempre com você, 
Enivaldo. Naturalmente saudando os seus 
familiares, aqueles que deixaram muitas 
saudades, e aqueles amigos dos nossos bons 
tempos, quando nós fizemos campanhas de 
deputado estadual e federal com você em São 
Francisco. Que Deus o acompanhe, Enivaldo. E 
conte conosco, estamos à sua disposição. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Lembrando que você assiste à TV 
Assembleia, TV Ales, no canal 3.2, aberto e 
digital; 319.2, da GVT; 12, da NET, 23, da RCA; e 
519.2, da SKY. Também transmissão on-line pelo 
YouTube, Facebook e no Ales da Casa, no site da 
Casa, no site da Ales. 

Três e trinta e cinco. Com a palavra o 
deputado José Esmeraldo. Oradores Inscritos. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Quero saudar a todos os deputados presentes, 
fazer uma saudação especial ao nosso amigo 
Torino. Muitas vezes, Torino, a gente, numa 
pressão, e nós somos políticos, recebemos 
muita pressão, muitas vezes a gente se excede, 
mas eu não...na verdade meu objetivo não é 
nunca ofendê-lo, até mesmo porque você é um 
gentleman... 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PSL) – Com carinho: eu te amo!  

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Eu quero agradecer por tudo, e um grande 
abraço para você. É o que desejo. 
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O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PSL) – Eu te amo!  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Mas eu quero me reportar aqui ao senhor 
Enivaldo dos Anjos. Ganhou a eleição com muita 
capacidade, com muita competência, e a 
população da Barra de São Francisco está de 
parabéns. Colocou como administrador no 
Executivo dessa região tão importante de Barra 
de São Francisco uma pessoa que tem uma 
influência muito grande não só na Assembleia 
Legislativa, a amizade que ele conquistou 
durante o tempo, mas, também, junto ao 
Governo do Estado. Isso fortalece o município, 
eu sempre disse isso.  

Apesar de o deputado não ter citado o 
nome deste deputado (Inaudível) os primeiros 
que comecei com Enivaldo, e ele deve estar bem 
lembrado quando eu tomei a liberdade, e foi um 
pedido dele, de colocar o Borrinha, que foi o 
vereador mais votado da história, talvez da 
história de Barra de São Francisco, a votação 
dele foi mais de mil e trezentos votos 
juntamente com o Enivaldo dos Anjos. E 
acredito que o Borrinha foi importante, até 
mesmo pelo trabalho que a gente fez lá em 
Barra de São Francisco, como também a 
questão do Distrito de Vila Paulista, aonde 
levamos, já está praticamente na iminência de 
serem executados esses serviços de cento e 
cinquenta e seis mil reais, onde todas as 
lâmpadas a mercúrio, as lâmpadas de péssima 
iluminação vão ser retiradas e colocadas 
lâmpadas LED. Sem contar trator e outros 
equipamentos que foram levados para Barra de 
São Francisco. 

Então, quero aqui agradecer ao Borrinha, 
meu amigo, quero também dizer ao Enivaldo 
que estamos à disposição, sempre à disposição. 

E quero aqui citar, também, alguns 
outros amigos nossos que se elegeram, como, 
por exemplo, Leo Pindoba, de Vila Velha, que 
esteve comigo aqui, dois mil, cento e sessenta 
votos; quero citar o Anderson Salvador, lá da 
região de Nova Venécia, mil, duzentos e dez 
votos; saudar Gabriela Donateli, de Iconha, 
novecentos e noventa votos; saudar aqui 
também Xodó, de Alegre, quatrocentos e 

oitenta e um votos; o Nirrô que trabalhou 
conosco no gabinete em Alegre, ganhou em 
Alegre, prefeito, oito mil e oitenta e quatro 
votos; citar também o Saulo Mareto, de 
Conceição do Castelo, nosso amigo vereador, 
duzentos e setenta e dois votos; saudar Sandra, 
nossa amiga de Domingos Martins, setecentos e 
quarenta e quatro votos; saudar o Herminio, de 
Mantenópolis, nosso amigo, quatro mil, 
duzentos e noventa e oito votos; saudar aqui o 
Zé Paulo Machado, meu amigo de Ibitirama, o 
mais votado, trezentos e noventa votos; saudar 
aqui também o Reinaldo, o Bolinha que ajudei, 
estivemos juntos lá na região tão importante de 
Vila Pavão, dois mil, novecentos e sete votos; 
quero saudar o Francisco de Assis, o nosso 
amigo vereador que foi reeleito, cento e 
sessenta e dois votos; saudar o Lolô de 
Joassuba, hoje o tio trabalha comigo, setecentos 
e um voto; saudar André Fagundes, da região de 
Nova Venécia, também dei uma força, 
principalmente na região do distrito de 
Guararema, onde o deputado tem uma força 
razoável, dez mil, quinhentos e cinquenta votos; 
Vilcimar da região de Fundão, cujo filho trabalha 
comigo, quatrocentos e vinte e sete votos; 
saudar o Gelson Gobbo, meu amigo de Itaguaçu, 
vereador, duzentos e quatro votos; saudar o 
Vaguinho, ligado a nós, Vila Pavão, cento trinta 
e quatro votos; saudar aqui Willian Bestete, de 
Alegre, meu amigo, seiscentos e dezoito votos; 
e, por último, nosso amigo Enivaldo dos Anjos, 
com quinze mil, oitocentos e quarenta e quatro 
votos.  

Estamos à disposição desses amigos e de 
outros que nós não ajudamos, mas estamos à 
disposição na Assembleia Legislativa. Porque a 
coisa mais importante do político é a palavra, o 
cara que fala e cumpre. Não adianta ser político 
mentiroso, político que conversa muito e não 
resolve nada, que não é o caso do deputado 
José Esmeraldo.  

Por isso eu quero concluir a minha fala 
agradecendo primeiramente a Deus.  

Saímos de uma eleição difícil aqui em 
Vitória, não foi fácil, mas nós conseguimos 
chegar ao nosso objetivo. Aquilo que nós 
queríamos que fosse para o segundo turno foi, e 
o deputado José Esmeraldo teve uma 
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participação decisiva nessa eleição de Vitória, 
porque se nós não tivéssemos peito e coragem 
para falar aquilo que foi dito em alto e bom som 
através dos nossos vídeos, com certeza, hoje, 
haveria uma modificação naqueles atores que 
hoje estão em primeiro e segundo lugar.  

Por isso, quero agradecer e ao mesmo 
tempo dizer o seguinte: estamos juntos e pode 
ter certeza absoluta de que todo o mal que é 
feito aqui é pago aqui mesmo.  

Muito obrigado, que Deus nos ajude, 
que Deus nos abençoe!  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Com a palavra deputado Dr. Rafael 
Favatto. 

São três horas e quarenta e dois 
minutos. Boa tarde a todos!  

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

Mameri. (Pausa) 
Com a palavra deputado... 

  
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Feche o microfone aí, José Esmeraldo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Pedir aos deputados que não estão em 
fala que fechem os microfones por favor. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Covid não vai me atrapalhar a falar não. Vou 
falar! 

Senhor presidente, deputados, 
deputadas que estão aí no plenário ou em casa, 
funcionários da Assembleia, população que nos 
assiste... 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Presidente, pela ordem. Estava de 
trás para frente, meu computador deu um 
problema aqui, se eu puder falar, depois do 
Emílio, agradeço.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Ok!  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Então, eu vou, mais uma vez, parabenizar nossa 

democracia, que muitas vezes é afetada de 
maneira muito séria, mas as instituições são 
fortes e elas nos dão a garantia que nós vamos 
estar na democracia, que é o objetivo de todos 
nós.  

Em função disso, as eleições são 
exemplos. Nós tivemos vários candidatos qua a 
gente conhecia, eu, particularmente, tive 
pessoas que apoiei, prefeitos, vereadores, vice-
prefeitos, não vou falar o nome de todos porque 
é muito nome, mas eu quero agradecer a todos 
eles que participaram junto com a gente e que 
conseguiram êxito, e àqueles que não 
conseguiram êxito, mas sabemos que a disputa 
é uma disputa democrática, nem todo mundo 
vai ganhar, e nós sabemos que algumas pessoas 
vão ficar pelo caminho.  

E, mais uma vez, homenagear nossos 
deputados que participaram do pleito, em 
especial o meu amigo Enivaldo dos Anjos. 
Enivaldo é uma pessoa que eu conhecia de uma 
maneira superficial, que eu tive oportunidade 
na Assembleia de ver e participar com ele, e 
aprender muito com ele, a sua maneira de ser, a 
sua postura, seu conhecimento, o seu equilíbrio, 
isso são predicados muito importantes na nossa 
democracia.  

Tenho certeza absoluta de que Enivaldo, 
neste outro mandato que ele caiu agora, será, 
mais uma vez, um grande prefeito de Barra de 
São Francisco. Tive oportunidade de falar com 
ele inclusive pelo telefone, mas não poderia 
deixar de fazer também essa homenagem aqui, 
como a todos os candidatos a deputado, todos 
os deputados que participaram do pleito, mas 
em especial ao Enivaldo que teve uma vitória 
muito significativa.  

Então, eu quero dizer também para 
Enivaldo e para outras pessoas que vão 
participar e ganhar as eleições, nós temos 
candidatos aí no segundo turno, que o meu 
mandato estará sempre à disposição para 
conversarmos e trabalhar pela resolução dos 
problemas que possam acontecer.  

Então, mais uma vez, eu quero externar 
meu apoio a esse mandato do Enivaldo dos 
Anjos, porque eu sei o que Enivaldo é para Barra 
de São Francisco. Como falou nosso deputado 
Theodorico Ferraço, Barra de São Francisco é 
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uma antes e outra depois de Enivaldo, e eu 
concordo em grau, número e gênero com essa 
afirmação do nosso decano Theodorico Ferraço.  

Então, eu queria agradecer a vocês, e, 
mais uma vez, pedir orações, estou aí numa fase 
do vírus, estou bem graças a Deus, mas eu 
tenho que ficar totalmente isolado.  

Muito obrigado! Um abraço a todos 
vocês! 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Deputado Dr. Rafael Favatto.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Obrigado, presidente Torino.  
Estava ouvindo atentamente o discurso 

do deputado Enivaldo dos Anjos, que citou 
quase todos os vereadores eleitos do estado do 
Espírito Santo. Parabéns, deputado José 
Esmeraldo! Mas aí deu um problema aqui na 
internet e eu não consegui falar na minha hora.   

Presidente deputado Torino, demais 
parlamentares, quero parabenizar primeiro o 
deputado Enivaldo dos Anjos pela eleição, muito 
bem votado, muito bem representado. O povo 
de Barra de São Francisco realmente está de 
parabéns pela eleição do deputado. Nesse 
momento de crise, como eu falei, de pandemia, 
precisamos de bons representantes que saibam 
administrar o município, que não vão deixar a 
máquina pública parar porque quem sofre com 
isso é a população.  

E parabenizar os demais colegas do 
plenário: deputado Capitão Assumção, que foi 
candidato em Vitória, prestou um excelente 
serviço lá na campanha com as nossas propostas 
do Patriota, pela pátria, família; aos demais 
candidatos a prefeito.  

Nós tivemos sete candidatos a prefeito 
do Patriota: Luciano Merlo, lá em Colatina, 
quase ganhou a eleição, diferença de trezentos 
votos; o Hans, lá em Santa Maria; a Martha, em 
Piúma; o Willian Dellatorre; o Rodrigo, em 
Vargem Alta, todos os demais candidatos que 
foram nesta eleição ou não tiveram êxito, mas 
que competiram e exerceram a sua cidadania.  

A todos os vereadores eleitos do 
Patriota: em Vila Velha, o Fábio do Vale; em 
Vitória foi eleito o Gilvan; na Serra foram eleitos 

dois vereadores, o Fábio Muribeca e o Saulo da 
Academia; em Fundão, a professora foi reeleita, 
Sônia; em Domingos Martins elegemos um 
vereador; em Marechal Floriano, o Maylson 
Littig; em Alfredo Chaves, o Narciso; e demais 
municípios. Não vou conseguir lembrar o nome 
de todos aqui porque desta vez foram muitos 
vereadores eleitos pelo Patriota.   

Nós fizemos um trabalho durante esses 
quatro anos de trazer vários nomes importantes 
para o partido e elegemos diversos vereadores. 
Em Pedro Canário, Demizinho; em São Mateus, 
elegemos; em Colatina, elegemos dois, o 
Waguinho... Em Santa Maria, elegemos três 

vereadores; em São Roque do Canaã, 
elegemos vereadores; em Santa Teresa, 
elegemos vereadores. Foram vários 
vereadores em diversos municípios aqui no 
estado do Espírito Santo.  

Mas uma coisa que me chamou a 
atenção nesse processo eleitoral, em especial, 
em vários níveis da democracia da nação, o 
Brasil deu um exemplo ao mundo da nossa 
liberdade de expressão através do voto. Mas, 
infelizmente, a pandemia que nos assusta 
desde março, também afastou milhares de 
eleitores das urnas.  

Neste domingo, segundo a Justiça 
Eleitoral, 23,15% dos eleitores em todo o 
Brasil não foram votar, mais de vinte e três 
por cento das pessoas não foram votar, o que 
significa trinta e quatro milhões de abstenção. 
Foi um número muito alto! E pasmem, 
senhoras e senhores deputados, é o mais alto 
índice de ausência de eleitores nos últimos 
vinte anos.  

O Brasil é exemplo de democracia. Tem 
cerca de cento e quarenta e sete milhões de 

eleitores. Um número fantástico para a 
grandiosidade desta nação. Claro que o nosso 
estado do Espírito Santo, com setenta e oito 
municípios, também sentiu o mesmo efeito 
nacional. Aqui no estado foram mais de 
dezenove, quase vinte por cento de ausências 
nas urnas. Muito grande! Mais de quinhentas 
e trinta mil pessoas. É o município inteirinho 
da Serra. Como se fosse todos os habitantes da 
Serra sem votar. Em número de eleitores é 
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somar Vitória e Vila Velha como se os dois 
municípios inteiros deixassem de votar nesta 
eleição. 

Lamento as ausências, mas entendemos 
os medos de muitas famílias, porém quero aqui 
manifestar o meu pedido a todos os eleitores 
capixabas, que ainda tem o segundo turno em 
Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra que, no 
próximo dia 29 de novembro, escolham aqueles 
candidatos de sua confiança, que melhor vá 
representar os nossos desejos de uma cidade 
melhor, de uma vida melhor para todos os 
cidadãos.  

Vamos mais uma vez confiar no TRE, nos 
que eram os juízes eleitorais, os mesários e 
todos aqueles que trabalham para manter o 
ambiente eleitoral o mais seguro possível, de 
forma que possamos exercer nossa cidadania, 
elegendo nossos futuros prefeitos.  

Somos um país livre e democrático, e 
voltaremos às urnas no dia 29, para no segundo 
turno completar esse processo tão importante 
que simboliza nossa liberdade democrática. 
Somos um país sem amarras, e isso que 
representa nossa eleição aqui, municipal, 
principalmente, porque elegemos 
representantes que estão mais próximos a 
nossa sociedade, são os vereadores e os 
prefeitos, que realmente fazem ali a política 
pública da saúde e educação chegar ao 
munícipe de forma mais correta.   

Parabenizar os deputados que 
participaram e os que estão no segundo turno 
ainda, o deputado Euclério Sampaio e deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini. Parabéns pela 
brilhante passagem do primeiro turno, rumo 
agora, nestes quatorze dias, treze dias, até 
chegar à próxima eleição, que será no dia 29 de 
novembro.  

Parabenizar também toda a população 
pelo exercício da cidadania, mas pedir que, 
neste segundo turno, a pessoa exerça realmente 
essa função de cidadão e vá votar, porque aí 
sim, o peso do voto, como foi na eleição 
americana, mesmo na pandemia...  Lá foi o 
contrário, foi o maior percentual de pessoas que 
foi votar nos últimos vinte anos. E o nosso foi o 
menor, nos últimos vinte anos, que foi votar 
nesse último domingo. Porém, nós entendemos 

este momento, mas fica aqui o desejo de que 
todos exerçam esse papel no dia 29 de 
novembro.   

Um grande abraço! E obrigado, 
deputado Torino. Já ouvi a sinetinha aí, do 
tempo.   
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – De nada, querido.  

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

Com a palavra Doutor Hércules. Doutor 
Hércules?  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente, prezados colegas deputados 
e deputadas, quero inicialmente parabenizar 
todos que participaram dessa campanha 
eleitoral em nossos municípios. Parabenizei já, 
ontem mesmo, à noite, o deputado Enivaldo dos 
Anjos, que foi o único já eleito por (Inaudível) 
esmagadora. Isso é uma demonstração do 
carinho que o povo de Barra de São Francisco 
tem pelo nosso Enivaldo. Já disse isto a ele, que 
nós vamos perder um grande deputado, mas, 
com certeza, sua terra vai ter a honra de ser 
governada por um prefeito realmente bom. Em 
todos os mandatos que teve tanto aqui quanto 
no Tribunal de Contas também, do nosso 
estado.  

Parabenizar aqueles que não 
conseguiram chegar ao segundo turno, porque, 
também, conseguiram participar dessa festa da 
democracia. E que, na verdade, quanto mais 
você vota, mais a gente aprende, mais a gente 
vai estar vivendo os erros que a gente comete e 
os acertos que podemos melhorar mais.  

Então, quero parabenizar todos, todos 
que concorreram, os que perderam, os que 
ganharam, os que estão no segundo turno, 
enfim. É muito bom votar, votar é muito bom, e 
quanto mais a gente vota - repito -, mais a gente 
aprende a votar.  

Quero, senhor presidente, registrar, 
senhor presidente e meus pares, que foi 
sancionada uma lei, de minha autoria, que 
estabelece a Semana Estadual da Matemática, a 
ser comemorada anualmente, na primeira 
semana do mês maio. Agradeço ao governador 
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Renato Casagrande, que sancionou essa lei, de 
minha autoria, e que é muito importante. E 
lembrar também da Matemática, que, 
naturalmente, é muito bom a gente sempre se 
lembrar dela.   

Mas também, hoje, foi feito um 
requerimento de minha autoria, sobre a Frente 
Parlamentar em Defesa da Pessoa com 
Albinismo. Aquela pessoa branca, muito branca, 
que não tem nenhuma coloração na pele, a não 
ser muito branca.  

A frente parlamentar tem por objetivo 
constituir um canal permanente, objeto de 
comunicação com o poder público acerca do 
albinismo, fomentar a disseminação de 
informações,  dialogar, conscientizar, estudar o 
programa, programar e discutir; propor, 
promover política pública para pessoas albinas 
no nosso estado. Garantir divulgação, cobrar do 
poder público medida de assistência à atenção 
especialmente nas áreas da Saúde e da 
Educação. Também combater o preconceito, a 
segregação e o isolamento social, além de lutar 
pelos direitos, inclusão e inserção no mercado 
de trabalho.  

Como nós sabemos, essas pessoas são 
muito discriminadas - os albinos - e lá, no 
passado, inclusive na roça, o pessoal chamava 
de negro-aço. Isso foram eles mesmos que 
falaram. Expressão muito ruim, muito 
discriminada, discriminatória e que, na nossa 
Comissão de Saúde, expressaram essa 
preocupação. Eles têm direito inclusive de 
oferecer para eles filtro solar, que gasta e gasta 
muito, e esse pessoal, infelizmente, é muito 
esquecido pelo poder público.  

Então, nós fizemos requerimento dessa 
frente parlamentar, e agradeço a todos os meus 
pares que assinaram comigo para criar essa 
frente. Com certeza, nós faremos uma incursão, 
uma visita ao secretário de Saúde para mostrar 
para o secretário as dificuldades que esse povo 
tem.  

Então, é o nosso registro de hoje, senhor 
presidente. Quero desejar, mais uma vez, a 
todos que ganharam os meus parabéns. Àqueles 
que não ganharam, também os meus parabéns 
pela luta, pelo desprendimento de colocar os 

seus nomes à apreciação da população. Isso aí 
que é democracia. Parabéns a todos.  

Muito obrigado. Devolvo a palavra a V. 
Ex.ª, meu presidente. 

  
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Com a palavra o deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini. (Pausa)  

Deputado Lorenzo?  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(REPUBLICANOS 10) – Senhor presidente, 
eminentes pares, público que nos assiste 
através da TV Assembleia.   

Senhor presidente, excepcionalmente 
hoje, em homenagem ao nosso decano da 
Polícia Civil, Delegado Danilo Bahiense...  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Acredito que a conexão do Delegado 
Lorenzo Pazolini tenha caído, mas eu vou fazer o 
seguinte: vou passar a palavra para o próximo. 
Caso o deputado Lorenzo Pazolini consiga fazer 
novamente a conexão, reconectar com o nosso 
programa aqui... Deputado? Não, ainda não.  

Deputado Delegado Danilo Bahiense.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(REPUBLICANOS 10) – Senhor presidente, serei 
breve aqui...  
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Opa! Voltou? Voltou? Não, voltou. Tudo 
bem. Comece de novo, deputado.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(REPUBLICANOS 10) –  Senhor presidente, 
eminentes pares, público que nos assiste 
através da TV Assembleia, em homenagem ao 
decano da Polícia Civil, deputado Delegado 
Danilo Bahiense Moreira, eu vou declinar hoje 
do uso da palavra.  

Obrigado, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Ok! Disponha!  
Líder da Casa de Leis, Dary Pagung. 

(Pausa)  
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Deputado Coronel Alexandre Quintino. 
(Pausa)  

Deputado Capitão Assumção. (Pausa)  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(Sem partido) - Deputado Torino, V. Ex.ª pulou...  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Opa! Desculpe, Delegado. É porque o 
Lorenzo...  Desculpe. Foi um erro meu mesmo. O 
deputado Lorenzo Pazolini tinha dito que iria 
declinar em homenagem a V. Ex.ª, e eu acabei 
pulando V. Ex.ª.  

Deputado Delegado Danilo Bahiense.  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(Sem partido) – Boa tarde, presidente Torino 
Marques, meu grande amigo...  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Boa tarde!  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(Sem partido) – Boa tarde, senhores deputados 
e deputadas e a todos que nos assistem pela TV 
Assembleia.  

Ontem, deputado Torino, nós tivemos a 
festa da democracia. Uma eleição muito bonita, 
sem nenhum contratempo. Tudo funcionou em 
plena ordem aqui no estado do Espírito Santo. A 
Comissão de Segurança deu a sua contribuição, 
realizando duas audiências com o TRE, com a 
Polícia Federal, com representantes da Polícia 
Civil, Polícia Militar, guardas municipais, todos 
envolvidos. Mas eu quero aproveitar este 
momento para parabenizar os nossos colegas 
que participaram deste pleito e que não 
chegaram aos seus objetivos: Capitão 
Assumção, deputado Vandinho Leite, deputado 
Carlos Von, deputado Xambinho, deputado 
Bruno Lamas, deputado Gandini e deputado 
Hudson Leal.  

A eleição, como alguns colegas disseram, 
é assim mesmo. Nós mesmos participamos de 
três eleições: 2010, com nove mil trezentos e 
quarenta votos; 2014, com treze mil oitocentos 
e seis votos. Mas chegou o tempo de Deus. Em 

2018, com trinta e seis mil e sessenta e quatro 
votos.  

Então, eu quero parabenizar todos esses 
colegas que tiveram a honradez de participar 
deste pleito. E eu quero também aproveitar que 
tiveram a honradez de participar desse pleito.  
 E eu quero também aproveitar agora 
para parabenizar o meu colega deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini por ter alcançado 
30.95% dos votos válidos, cinquenta e três mil e 
quatorze votos, indo para o segundo turno. 
Pazolini, dizer para você que estaremos juntos 
nesta briga aí pelo segundo turno aqui na nossa 
capital do Espírito Santo. 
 Quero parabenizar também o deputado 
Euclério Sampaio, que alcançou 18.81%, trinta 
mil, novecentos e trinta e quatro votos. Muitos 
votos mesmo! 
 Quero também parabenizar meu colega 
delegado doutor Leandro Piquet, que alcançou 
dois mil, trezentos e sessenta quatro votos, 
tendo sido eleito vereador de Vitória. Delegado 
de Polícia muito atuante. Tivemos a 
oportunidade de trabalhar juntos. 
 Parabenizar também o Fred, lá da Serra, 
de Vila Nova de Colares, que também foi eleito 
com dois mil, cento e cinquenta e sete votos. 
 Finalmente, que quero parabenizar o 
nosso colega deputado Enivaldo do Anjos. O 
deputado Enivaldo já fez uma administração 
brilhante em Barra de São Francisco e nós não 
temos dúvida de que fará uma administração 
também brilhante naquela região. E dizer, 
deputado Enivaldo, que nós precisamos, Barra 
de São Francisco precisa, a Polícia Civil também 
precisa de V. Ex.ª naquela região. 

Nós, enquanto superintendente de 
Polícia Técnico-Científica, chegamos a instalar ali 
um plantão vinte e quatro horas e esse plantão 
teve que ser desativado, tendo em vista que três 
servidores, aliás, quatro servidores, quatro 
peritos pediram exoneração. Então, hoje aquela 
região tem que ser atendida pelo plantão de 
perícia de Colatina, às vezes, ficando o corpo 
hora e horas na rua, em um acidente de trânsito 
ou às vezes até num crime doloso contra a vida. 

Mas também, deputado Enivaldo, nós 
precisamos ali de um SML, serviço médico legal, 
naquela região. Eu sei que é um pleito já de V. 
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Ex.ª há muito tempo. Nós lutamos desde o início 
do nosso mandato, não conseguimos ainda, 
porque sabemos que o efetivo da Polícia Civil 
ainda é muito carente. Mas eu tenho certeza 
que com o apoio de V. Ex.ª a Polícia Civil será 
ampliada para essa região e essa população será 
ainda melhor atendida.  

Parabéns, deputado Enivaldo dos Anjos, 
pelos 69,07% dos votos, quinze mil, oitocentos e 
quarenta e quatro votos. 
 Para concluir, presidente, eu quero me 
dirigir ao deputado Dr. Emílio Mameri, desejar a 
ele melhoras. Dr. Emílio, eu tenho certeza que 
V. Ex.ª passará por isso tranquilamente. Eu 
também fui acometido há alguns dias por Covid. 
Estive participando das sessões de casa, mas já 
tive alta, já estou plenamente curado, e com V. 
Ex.ª não será diferente. 
 Um grande abraço a todos. Eu retorno a 
palavra ao nosso presidente deputado Torino 
Marques. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Obrigado, querido. 
 Com a palavra deputado Bruno Lamas. 
 

 O SR. PR. MARCUS MANSUR – (PSDB) – 
Senhor presidente, pela ordem! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Pela ordem, deputado...? 
 

O SR. PR. MARCUS MANSUR – (PSDB) – 
Marcus Mansur. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Marcus Mansur. 
 
O SR. PR. MARCUS MANSUR – (PSDB) – 

Eu tive uma queda de internet aqui em 
Cachoeiro de Itapemirim, local que eu estou, e 
devo ter perdido a ordem da fala. Eu estava 
acompanhando (Inaudível). 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Não, não, não chegou em V. Ex.ª, ainda 
não. 

 
O SR. PR. MARCUS MANSUR – (PSDB) – 

Ah, é?! 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Pode ficar tranquilo. 

 
O SR. PR. MARCUS MANSUR – (PSDB) – 

Então, está ok, então. Obrigado. Estou no 
aguardo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Deputado Alexandre Xambinho. (Pausa) 
Deputado Adilson Espindula. (Pausa) 
Deputado Vandinho Leite. (Pausa) 
Deputado Vandinho Leite. (Pausa) 
Deputado Theodorico Ferraço. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – O senhor passou a minha vez, 
senhor presidente! Capitão Assumção. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Não! Eu tinha chamado, Capitão. 
Desculpe, então. Eu tinha chamado. 

Então, Capitão Assumção! 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Obrigado, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Nada, nada! Disponha. Que isso! 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Quero aproveitar essa 
oportunidade e agradecer a todos os que 
votaram no nosso nome para prefeito de 
Vitória. Agradeço imensamente aos meus 
amigos que disputaram conosco dentro do 
Patriota e alguns do PTB que caminharam 
conosco e fizeram uma campanha muito bonita, 
os nossos vereadores, o nosso profundo 
respeito e admiração por eles. Foi um grupo 
maravilhoso. Não nos deixaram sozinho em 
nenhum instante. 

Quero agradecer aqui à minha mãe, 
dona Luci; à minha esposa, Alda; aos meus 
filhos; aos meus familiares; aos meus irmãos; a 
todos os meus familiares, que nos deram o 
maior suporte; ao nosso amigo Capitão Tristão, 
que foi um vice top de linha, um cara 
formidável. Já admirava muito o Capitão Cristão, 
mas essa caminhada fortaleceu ainda mais o 
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meu respeito pelo Capitão Cristão; todos os 
voluntários que entraram na nossa campanha, 
se eu falar o nome deles aqui vai demorar 
muito. São pessoas por quem tenho profundo 
respeito e agora quero aperfeiçoar mais essa 
amizade ainda. Foram pessoas fantásticas 
mesmo, muito legal essa turma que andou 
comigo, a turma do: eu vim de graça, pessoas 
maravilhosas. Se eu falar o nome, eu vou 
esquecer sempre de alguém, não tem jeito.  

A todo o povo de Vitória, que me 
recebeu muito bem em todos os bairros, todas 
as ruas, todas as avenidas, em qualquer lugar. 
Não teve um lugar em que Capitão Assumção 
não foi que foi muito bem recebido e em todos 
os pontos mesmo. Não deixei de ir a nenhum 
lugar. Muito bem recebido. Já admirava muito o 
povo de Vitória. Depois dessa campanha, então, 
nem se fala, porque são pessoas que quero 
admirar cada vez mais, da forma carinhosa que 
me receberam. 

Enfim, senhor presidente, foram dias 
especiais para mim, muito especiais. Essa 
campanha majoritária abriu muito a minha 

mente para a política, para a verdadeira política.  
E quero deixar meu maior 

agradecimento para Deus porque, 
primeiramente foi Deus que me permitiu essa 
grande honra de participar de uma campanha 
majoritária, onde tudo foi colocado para que eu 
não fosse candidato, mas Deus estendeu a mão 
e permitiu que eu fosse candidato.  Então, toda 
a honra e toda a glória é do Senhor! 

E Ele sabe quem vai ser a autoridade 
que vai administrar Vitória por quatro anos. 
Só o Senhor. E Ele vai decidir, na hora certa, 
aquele que vai ser o melhor para Vitória.  

Aos que ficaram, no segundo turno 
também, desejo que o Senhor Jesus possa 
estar abençoando a vida desses dois 
candidatos e que eles possam fazer 
campanhas bonitas para que o povo possa 
interpretar qual vai ser o melhor para Vitória. 

Por fim, senhor presidente, quero 
também deixar registradas as falas de 
agradecimento para o deputado Marcelo, 
pessoa por quem tenho grande admiração – por 
duas candidaturas eu o apoiei em Cariacica. 

E à deputada Janete também, que citou 
nosso nome. Deputada, obrigado! Você sabe 
que tenho uma estima muito grande por você. 
Estamos juntos.  

Nosso deputado Carlos Von, que entrou 
na nossa campanha, obrigado, Carlos Von! A 
gente tem uma admiração muito grande. 

A deputada Raquel Lessa, o deputado 
Hércules, todos que nos deram força.  

Para o deputado Rafael Favatto, a minha 
admiração especial. Primeiro por Deus! Primeiro 
por Deus, que me permitiu participar pela 
primeira vez de uma campanha majoritária, e, 
depois, pelas mãos do deputado Rafael Favatto, 
que, através de uma pequena conversa, a 
palavra dele de homem, de político sério, 
comprometido com a verdade, de que eu teria 
condições de ser candidato. Não pedi mais nada 
a ele e nenhuma promessa foi feita, essas coisas 
que a gente imagina, que tem-se no imaginário 
popular de acordos sórdidos, nada disso 
aconteceu. Ele me deu a palavra e eu, dessa 
forma, pude participar como candidato a 
prefeito de Vitória pelo Patriota. Obrigado, Dr. 
Rafael! Todas as honras para você, meu líder. 

E, por fim, gente, de coração, agradeço 
demais a todo mundo que me ajudou, que se 
empenhou na nossa candidatura, 
principalmente esses meus amigos que eu falei 
que entraram na nossa campanha. Deputado 
Rafael chegou a caminhar com a gente, não é? 
Para ver como estava bom o clima. Fiquei 
maravilhado. 

E agradeço profundamente a todos que 
entraram na nossa campanha. Foi uma 
campanha que mostrou para Vitória que tem 
como a gente administrar os recursos 
disponíveis com a nossa boa vontade de 
administrar, sem inventar planos mirabolantes, 
mas ficou de o povo resolver agora quem vai ser 
o próximo administrador da cidade de Vitória.  

Aos que ficaram, as nossas homenagens 
e que eles possam realmente cumprir com o 
plano de governo deles. Dessa forma, senhor 
presidente, quero registrar a minha palavra de 
agradecimento a todo o povo de Vitória, que 
nos recebeu de forma maravilhosa em todos os 
lugares. Nenhum bairro ficou de fora, nenhuma 
rua, nenhuma avenida, nenhuma escadaria, 
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nenhum beco. A todos os lugares nós fomos e 
comprovamos que o povo de Vitória é um povo 
cem por cento do bem.  
 Obrigado, presidente! Um grande 
abraço. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Com a palavra o deputado Theodorico 
Ferraço. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Presidente, senhores e senhoras deputados, 
esta Casa hoje, mais do que nunca, está dando 
uma lição de democracia e de humildade, 
ouvindo oradores que não foram felizes nas 
eleições e homenageando o Enivaldo dos Anjos, 
deputado eleito, que nós temos certeza que vai 
fazer uma grande administração e nós 
estaremos juntos com ele. 

Mas, senhor presidente e senhores 
deputados, esta Casa também vive de emoções 
e hoje deu uma aula de emoção quando o 
deputado Emílio Mameri vem para o microfone, 
vem para a comunicação virtual e comunica que 
está com Covid e comunica pedindo a oração de 
todos nós. 

Senhor presidente, é uma pena que todo 
o Espírito Santo não assista a uma reunião 
dessas da Assembleia Legislativa para ver o grau 
de honestidade, de patriotismo e de fé que 
nutre os senhores deputados. 

O deputado Emílio Mameri pede as 
nossas orações, acabamos de enviar as nossas 
orações agora por Emílio Mameri, aqui em 
família. 

De forma que ele declara que está com 
Covid, mas está ali trabalhando. Fez um 
pronunciamento, falou sobre o Espírito Santo, 
falou sobre o Brasil, e tem sido um orador – ao 
lado dos demais deputados como o Rafael, 
Doutor Hércules e Doutor Hudson – que tem 
dado aulas para a população para evitar a Covid-
19. E o Emílio vem a público para dizer que está 
com Covid-19. 

Emílio, nós temos certeza absoluta, 
temos convicção, pela fé que sempre nutriu o 
seu pai, a sua mãe, os seus parentes, os nossos 
irmãos de Rio Novo do Sul, que você vai sair 
dessa muito bem, vai ser muito feliz, e temos 

certeza, Emílio, que você vai continuar 
advertindo, lutando para que todos tenham 
cuidado com essa doença, com essa Covid-19, 
porque ela não é brincadeira, ela assusta todo 
mundo.  

Já tive oportunidade de dizer que ela 
pegou avião sem passaporte e sem passagem. 
Pegou lá em Pequim e desembarcou no mundo 
árabe, na Europa, em toda parte e está trazendo 
essa terrível doença, essa terrível complicação 
econômica e à saúde de todo o povo mundial. 

Portanto, Emílio, hoje eu vou colocar o 
chapéu e vou pedir a Deus para lhe abençoar. O 
seu gesto de pedir oração e de mostrar ao povo 
do Espírito Santo, como um deputado digno e 
honrado que está ali doente, mas está ali 
trabalhando em defesa da saúde. 

Tenho certeza, Emílio, que a sua mãe, 
que eu conheço, e o seu pai, que conheço 
muito... (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Eu acredito que o sinal do deputado 
Theodorico tenha caído. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Serão sempre os eternos amigos que estarão 
também em orações ao seu lado, Emílio 
Mameri.  

As nossas homenagens. Que Deus te 
abençoe, Emílio, ao lado da sua esposa e dos 
seus filhos, e que você continue dando esse 
exemplo para todo o Espírito Santo e para o 
Brasil. 

Que Deus o acompanhe! E temos certeza 
de que você vai ficar bom, vai vencer essa! 

Um abraço, Emílio! Felicidades! 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Com a palavra o deputado... 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente! 

Presidente! Deputada Iriny. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Pela ordem, deputada Iriny. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu gostaria 

só de uma informação, por favor. 
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O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Pode falar, deputada. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – É porque eu 

não entendi: o senhor vinha do início para o 
final da lista dos deputados, aí o senhor parou e 
começou a vir do final para o início? 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Entendi. É que nós fizemos um acordo 
aqui em plenário, aprovado pelos deputados, de 
que um dia eu começaria de baixo para cima e 
no outro dia, de cima para baixo. Hoje nós 
começamos de baixo para cima, entendeu? 

 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Aí vai até 
determinado número de parlamentares? 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Não. Todos eles estão aqui, nos 
Oradores Inscritos.  
 Só que para não ficar aquela coisa viciosa 
de o mesmo deputado falar no início todas as 
vezes, a gente inverteu: um dia começa de baixo 
para cima, outro dia, é de cima para baixo. 
 A fala da senhora vai ser daqui a pouco. 

 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Sim, senhor. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Sim, senhora! Linda! Iriny. 

Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski. 

São 16h16min. Estamos aqui na sessão 
plenária da Assembleia Legislativa, hoje, 
segunda-feira. Essa aqui é a nonagésima sexta 
sessão ordinária híbrida virtual e presencial, 
alguns deputados em casa e outros aqui na 
plenária, assim como o deputado Sergio 
Majeski, que tem a fala neste momento. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Obrigado, presidente! 
Meus cumprimentos ao deputado 

Torino, que dirige a sessão neste momento; aos 
funcionários desta Casa, que dão suporte aos 
nossos trabalhos; aos deputados que participam 
da sessão de forma virtual; e a todos aqueles 

que nos assistem, tanto pela TV Assembleia 
quanto pelos canais desta Casa. 

Antes de mais nada, gostaria de 
cumprimentar, também, todos os colegas 
deputados que foram candidatos. Alguns estão 
no pleito ainda, porque tem segundo turno, 
outros encerraram ontem. 

Cumprimento, especialmente, o 
deputado Enivaldo dos Anjos, pela sua eleição lá 
em Barra de São Francisco. E, o deputado 
Enivaldo, eu tenho certeza que fará uma 
excelente administração, com toda a sua 
experiência, com toda a sua sabedoria. Mas o 
deputado Enivaldo fará muita falta a esta Casa, 
não pelo fato de que nós comungamos o tempo 
inteiro das mesmas ideias, inclusive, muitas 
vezes, já tivemos debates mais acalorados aqui. 
Mas o deputado Enivaldo, com toda a sua 
experiência, com toda a sua sabedoria, sempre 
contribuiu muito para dar um direcionamento, 
sobretudo, aos trabalhos aqui no plenário. 
Então, com certeza, fará muita falta. Mas Barra 
de São Francisco, com certeza, ganha muito com 
isso. Parabéns, deputado Enivaldo! 

Eu gostaria de falar um pouco sobre 
essa questão dos resultados das eleições. 
Essas eleições, obviamente, foram eleições 
atípicas, em função da pandemia. Mas não só. 
Também se nota que, cada vez mais, as 
pessoas estão desanimadas com a política, 
com os partidos e com os políticos. 

Ontem e hoje, eu estava observando o 
número de abstenções, votos brancos e votos 
nulos que tiveram essas eleições. É claro que as 
abstenções, uma parte disso, deve-se à 
pandemia, obviamente, que pessoas do grupo 
de risco e tal, talvez tenham preferido 
realmente não ir votar. Mas o número foi 
alarmante. Então, é muito óbvio que isso não 
está relacionado apenas com grupos que não 
foram votar em função de ter no grupo de risco. 

Pegar só o exemplo de três cidades da 
grande Vitória. Vitória, o município de Vitória, 
tem duzentos e cinquenta e um mil eleitores. 
Ontem, aproximadamente, sessenta e quatro 
mil não foram votar. Sete mil e seiscentos 
votaram branco e oito mil e quinhentos votaram 
nulo. Ou seja, oitenta mil pessoas, entre aquelas 
que não foram votar, votaram em branco e 
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nulo, se eximiram de participar do processo. 
Trinta por cento, aproximadamente, dos 
eleitores. 

Em Vila Velha, a situação é pouquinho 
pior. Vila Velha tem trezentos e quinze mil 
eleitores, bem mais do que Vitória. Setenta e 
nove mil não foram votar. Brancos e nulos 
somaram trinta e dois mil, perfazendo um total 
de aproximadamente cento e dez mil pessoas, 
cento e dez mil eleitores, em Vila Velha, não 
participaram, de alguma forma, do pleito. 

E, na Serra, que tem trezentos e vinte e 
sete mil e seiscentos e setenta eleitores, 
oitenta e seis mil não foram votar. Entre 
brancos e nulos, dá mais ou menos vinte e 
oito mil. Cento e quatorze mil pessoas, ou 
cento e quatorze mil eleitores, se eximiram de 
participar do processo. 

Entendemos que uma parte desses 
eleitores não foi votar em função da pandemia, 
mas uma grande parte, simplesmente porque 
preferiu não ir mesmo. Isso é grave. Esse 
desinteresse por um momento tão grandioso da 
democracia, enfraquece a democracia. E 
quando nós não participamos, apesar do nosso 
desânimo, depois nós não deveríamos reclamar 
que a câmara de vereadores ficou muito ruim, 
que o prefeito eleito não é o melhor. Porque 
esses números fabulosos de pessoas que não 
foram participar, ou que votaram branco e nulo, 
seriam mais do que suficiente para dar outra 
cara às câmaras de vereadores e outro 
resultado para os prefeitos eleitos, ou pelo 
menos eleitos em primeiro turno. 

Então isso é grave, não adianta. A ideia 
de que eu estou protestando, lavando as mãos 
ou me abstendo, ela não é uma ideia real de 
que isso melhore a democracia ou que eu estou 
protestando, então as pessoas vão tomar mais 
cuidado e vão melhorar. 

Claro que parcela disso é culpa dos 
partidos políticos que se nivelam muito por 
baixo das próprias atitudes, conchavos e 
acordos subterrâneos que se fazem nos 
meandros políticos. Mas nós temos que fazer o 
contrário, não nos afastarmos dessa 
participação, mas nos aproximarmos e cobrar 
sempre, de tal forma que um dia a política seja 
melhor do que ela é hoje. 

Nós não vamos resolver nada em quatro 
anos, nós não vamos melhorar profundamente 
nada em quatro anos. Essas mudanças que nós 
tanto almejamos na política, elas se darão a 
conta-gotas, muito lentamente, mas a gente 
precisa participar disso. E essas mudanças só 
ocorrerão na medida em que nós participarmos 
cada vez mais, cobrarmos cada vez mais, 
entendermos cada vez mais como funciona o 
sistema e a política brasileira. 

Então, eu lamento que tanta gente, 
deputado Torino, tenha deixado de votar nas 
eleições ontem. Eu vi hoje no jornal que tem até 
município que o número de abstenção é maior 
do que o número de voto que o prefeito eleito 
teve. Isso é grave, isso é muito grave. Então a 
gente precisa repensar isso. 

Entendo – friso mais uma vez – o 
desânimo em relação à política, mas o remédio 
para isso não é o afastamento da política e nem 
a não participação. Muito pelo contrário, 
deveria ser uma participação cada vez maior. 

Lembrando sempre: não adianta, a 
transformação está nas nossas mãos. Nós não 
vamos ter, um dia, um iluminado que vai cair do 
céu e vai resolver todos os nossos problemas. 
Esses problemas terão que ser resolvidos por 
nós, com a nossa participação, do contrário, não 
haverá solução. 

Muito obrigado, presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Deputado Sergio Majeski, tem até uma 
história lá que a formiga não votou na joaninha 
para votar no inseticida. Até a barata que 
anulou o voto morreu também. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Exatamente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – É por aí. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Dessa 

forma. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Dessa forma. 
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O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – É uma 
fábula perfeita. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Perfeita. 
Com a palavra o deputado Renzo 

Vasconcelos. (Pausa) 
Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 
Deputado Marcos Mansur. 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Senhor presidente? 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Boa tarde, deputado. Estamos te 
ouvindo. 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Estou tentando ajustar o vídeo.  
Senhor presidente, eu quero também me 

somar a todos os deputados que fizeram uso da 
palavra nesta tarde, e também me 
confraternizar e parabenizar, primeiramente 
com os nossos pares, todos aqueles que 
disputaram esse pleito municipal nos seus 
respectivos municípios. E quero aqui, 
principalmente, parabenizar também o nosso 
grande xerife, o nosso coronel, o deputado 
Enivaldo, que logrou êxito em Barra de São 
Francisco. 

Cumprimentar os nossos colegas que 
disputaram aí em Vitória, e todos aqueles que 
participaram da Grande Vitória, inclusive, de 
forma até econômica, até para a gente ganhar 
tempo e economizar o tempo. 

Parabenizar também os dois que 
lograram êxito para o segundo turno. O nosso 
colega Pazolini, parabenizá-lo pela brilhante 
ascensão, pela maneira como ele conseguiu 
essa ascensão e dizer que tem uma coragem 
muito grande e foi muito ousada a campanha. 
Parabéns! Também a Euclério Sampaio, pela 
liderança em Cariacica e está indo agora 
disputar o segundo turno. 

Eu quero aqui estender meus parabéns a 
outros colegas, amigos e prefeitos que 
disputaram em outros municípios e ganharam 
também. São tantos, não é? Eu não vou aqui 
fazer uma lista tão extensa como fez o nobre 

colega José Esmeraldo, agora há pouco, que 
brilhantemente fez uma apresentação, mas eu 
quero, aos poucos, cada dia falar um pouquinho 
de cada um. 

Quero parabenizar o prefeito Tininho, 
em Marataízes, pela Vitória; em Alegre, quero 
parabenizar o Nirrô também, que ganhou; 
quero parabenizar, em Jerônimo Monteiro, o 
Serginho. Junto com Serginho, quero aproveitar 
para parabenizar o vereador Elias Britto, que é 
um grande irmão, um grande amigo também. 
Teve uma eleição muito dura, muito difícil, mas 
aprouve a Deus dar a vitória para ele também 
ali, tocar o coração daquele povo que 
reconhecesse o trabalho dele. Então, parabéns a 
Serginho, Jerônimo Monteiro, e parabéns a Elias 
Britto, o nosso vereador lá. 

Quero também parabenizar, em 
Conceição de Castelo, o Cristiano, pela brilhante 
reeleição; quero parabenizar, em Iconha, o 
Gedson também, pela maneira bacana como ele 
conduziu a campanha dele e saiu vitorioso. 

Eu quero parabenizar um grande 
companheiro. Não vou dizer de longas datas 
para não parecer muito velho, mas parabenizar 
o Guerino Balestrassi, em Colatina, que teve 
uma vitória. Ele volta para poder fazer uma nova 
gestão. A primeira gestão dele foi muito boa, a 
primeira passagem dele ali em Colatina, o povo 
lembra até hoje e reconhece, e ele retorna à 
Colatina. Então, parabéns ao companheiro 
Guerino. 

Quero também parabenizar, em 
Itapemirim, a vitória do Dr. Thiago. A reeleição, 
na verdade eleição, porque ele assumiu como 
vice eagora, uma eleição para mais quatro anos. 

Quero, em Cachoeiro de Itapemirim, 
destacar o PSDB, o trabalho que o PSDB 
desenvolveu, elegendo dois vereadores. Quero 
mandar um abraço para o Mestre Gelinho e 
também para o Vandinho da Padaria, que 
lograram êxito e serão dois partidários, dois 
companheiros, dois amigos, nas fileiras de 
trincheira em Cachoeiro de Itapemirim, para a 
gente cuidar da nossa gente e tentar trazer 
recursos para nossa cidade através desses dois 
companheiros, desses dois amigos. 

Então, ficam aqui, senhor presidente, as 
minhas primeiras considerações. Durante a 
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semana a gente vai estar, naturalmente, citando 
alguns outros nomes, mas eu vou parar por aqui 
hoje, para que a gente possa retornar com outra 
lista, depois, com mais calma. 

Muito obrigado! 
Devolvo a palavra, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Valeu! 
Com a palavra o deputado Marcos 

Garcia. (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 
Deputado Luciano Machado. (Pausa) 
Deputada Janete de Sá. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Oi, 

deputado Torino, deputadas e deputados que 
nos assistem, TV Assembleia, todos que estão 
assistindo este momento. 

Inicialmente, eu quero parabenizar a 
todos que participaram desse pleito, 
especialmente o PMN, que é um partido 
pequeno que eu presido no estado e que, 
mesmo com todas as dificuldades financeiras, 
com dificuldades de tempo de rádio, de 
televisão, que nós não temos, nós conseguimos 
fazer trinta e dois vereadores e vereadoras e o 
Prefeito de Bom Jesus do Norte, Toninho 
Gualhano. 

E fomos parceiros de diversos colegas 
em vários municípios, como Iconha, como 
Itapemirim, e tantos outros. Ecoporanga, 
Pinheiros, diversos municípios que a gente 
também foi parceiro, Pedro Canário, e que a 
gente teve eleições exitosas. 

Quero mandar um abraço para Euclério, 
que vai para o segundo turno em Cariacica, para 
o Max filho, que também nós apoiamos, vai 
para o segundo turno aqui em Vila Velha, e dizer 
que é um verdadeiro desafio participar de uma 
eleição municipal, especialmente porque é no 
município que vivemos, é no município que a 
vida da gente se dá. E essa é, no meu 
entendimento, uma das eleições mais 
importantes porque traça o trabalho que vai ser 
feito durante quatro anos no município. Então, 
meus parabéns a todos que participaram desse 
processo, especialmente ao meu partido, PMN; 
a todos os guerreiros e guerreiras - alguns 

venceram, outros são vencedores pelo fato de 
terem participado; e a todas as mulheres que 
participaram desse processo. 

Quero também parabenizar os sessenta 
e quatro anos do Incaper, que vem fazendo 
neste mês, nas pessoas da presidente da Assin, 
que é a associação representativa dos 
servidores do Incaper, a Abilde; do presidente 
do Incaper, o Toninho; e da diretora técnica, a 
Sheila. O Incaper tem sido um grande parceiro 
da agricultura no nosso estado, especialmente 
da agricultura familiar. Ela tem trabalhado 
muito na questão da assistência técnica, da 
extensão rural, resultando numa melhoria da 
produtividade, aumento da qualidade dos 
nossos cafés, especialmente o café conilon e o 
café arábica, mas também de outras culturas, 
orientando os pequenos produtores rurais no 
manejo, em estudo de solo e em pesquisa. 
Então, meu obrigado a todos do Incaper, aos 
servidores, tanto da ativa como os aposentados, 
por esse trabalho grandioso que têm feito no 
desenvolvimento rural capixaba, nessa valorosa 
trajetória do Incaper.  

A Comissão de Agricultura, e aqui falo 
pelos nossos nove colegas, é grata ao Incaper 
pelo trabalho e se coloca à disposição do 
Incaper para auxiliá-los na melhoria da condição 
de vida, de salário, de trabalho, que esses 
servidores tanto precisam e que esse instituto, 
que é um dos melhores do país nessa área, 
merece porque ficou esquecido por algum 
tempo. 

Por fim, quero falar da condenação do 
empresário pela morte da ex-namorada 
Gabriela Chermont. Foi um processo muito 
lento na Justiça Criminal; ficou vinte e quatro 
anos para poder conseguir ir a júri popular. 
Tivemos sete adiamentos, inclusive de 
profissionais se colocando como incapazes de 
estar atuando nesse processo. Mas, felizmente, 
a justiça foi feita, mesmo que tardia, e o 
criminoso foi sentenciado por vinte e três anos e 
três meses. Um crime contra uma jovem, na 
época com apenas dezenove anos. Ele 
aconteceu em 21 de setembro de 96, em um 
edifício na Mata da Praia, e foi muito divulgado, 
na época, na mídia do nosso estado. Foi um 
crime que chocou a população de nosso estado. 
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E esse julgamento aconteceu semana passada. 
Felizmente, à vítima acabou sendo feita justiça 
pelo Tribunal de Justiça, pelo júri popular, e o 
criminoso é acusado e vai responder por crime 
hediondo triplamente qualificado, por motivos 
torpes e impossibilidade de defesa da vítima. 

Fica aqui o nosso registro da necessidade 
de a Justiça enxergar! De a Justiça enxergar para 
os dois lados! Porque o slogan é que a Justiça é 
cega. Mas, a gente observa que ela enxerga 
quando quer; mas tem enxergado para o lado 
das pessoas que têm mais influência em nossa 
sociedade. E a gente tinha muita preocupação 
com a justiça para com Gabriela Chermont 
porque não é o primeiro caso em nosso estado 
em que a gente vê a Justiça falhar com relação a 
crimes contra mulheres. É o caso de Araceli 
Cabrera Crespo, em que também ninguém foi 
preso por conta dessa morte terrível contra uma 
criança. E, agora, Gabriela também estava 
fazendo parte apenas das estatísticas de crime 
não solucionado. Mas, felizmente, mesmo que 
tenha demorado vinte e quatro anos, o júri 
popular... 

Teve o caso também de Isabela Cassani, 
que vale aqui registrar que, até hoje, foi 
arquivado por falta de provas e por falta... Até 
que tiveram muitas provas, mas por falta de 
identificação do criminoso de Isabela Cassani, 
filha de uma ferroviária... Então, não é o 
primeiro caso o de Gabriela. Mas, felizmente, 
depois de vinte e quatro anos, é feita justiça e o 
criminoso foi sentenciado, volto a dizer, e vai 
responder por crime hediondo triplamente 
qualificado, por motivos torpes, impossibilidade 
de defesa à vítima, que foi arremessada do 
décimo segundo andar de um edifício em frente 
à praia de Camburi, na Mata da Praia, há vinte e 
quatro anos, mais precisamente no dia 21 de 
setembro de 1996. Felizmente, foi feito justiça. 
Vinte e três anos e três meses de prisão, que já 
saiu do Tribunal diretamente para a delegacia e 
já está enquadrado nos costumes. Felizmente, é 
um que vai para a cadeia por assassinar mulher 
no Espírito Santo. 
 Fica aqui o meu registro, minha 
solidariedade à família, à mãe de Gabriela, dona 
Eroteides Chermont. Meu abraço na senhora. À 
mãe do criminoso também, porque é um 

sofrimento muito grande para duas famílias. 
Mas, a morte dessa menina precisava de justiça. 
E a justiça está sendo feita. Mesmo que tardia, 
está sendo feita. 
 Um abraço a todos, e boa tarde. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Com a palavra a deputada Iriny Lopes. 
(Pausa) 
 Deputada Iriny? 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Calma aí, 
estou aqui, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Estou... Não. Tranquilo, tranquilo. Só 
para saber se a senhora está aí. Está ótimo! 
Estamos aqui no aguardo de V. Ex.ª.  
 São quatro horas e trinta e sete minutos 
em Vitória, no nosso querido Espírito Santo. 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Boa tarde a 
todos e a todas! Boa tarde ao presidente, aos 
meus colegas e às minhas colegas, a quem nos 
assiste e a todos os servidores que nos apoiam. 
 Quero, em primeiro lugar, me solidarizar 
com você, Emílio. Você está entrando na Covid e 
hoje é o dia que recebi alta. Então, estou saindo. 
E tenho certeza que você terá bastante saúde, 
se Deus quiser você passará por esse momento 
com saúde, mantendo suas atividades, que eu 
não consegui manter, e logo, logo, você estará 
livre dessa doença que as pessoas continuam 
insistindo em não assimilar que essa é uma 
doença grave e é uma doença que mata. Então, 
eu desejo a você saúde, saúde e saúde.  
 Em segundo lugar, gostaria de 
parabenizar todos os meus colegas que 
participaram do processo eleitoral. É 
extremamente importante que a gente participe 
ativamente da vida política do nosso país. 
Precisamos, sempre, do inflamado debate, de 
ideias, para que a gente possa, com essas ideias 
transformadas em ações, melhorar sempre a 
vida do povo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Acho que o sinal da deputada Iriny se 
perdeu na rede de internet. 
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 Faltam vinte para as cinco. 
 Vou chamar o próximo orador, mas 
quando a deputada Iriny conseguir se 
reconectar dou a palavra para a deputada Iriny. 
 Com a palavra o deputado Gandini. 
(Pausa)  
 Deputado Euclério Sampaio. (Pausa)  

 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – ... como os 
candidatos a vereadores e vereadoras. 
 Ainda não tenho o cálculo, mas tivemos 
um número maior de mulheres candidatas. 
Precisamos, agora, ver, no resultado final, se 
isso se traduziu em um número maior de 
mulheres eleitas. Então, de qualquer forma, não 
saímos dessa trincheira. 
 Quero dar o meu abraço fraterno, irmão, 
apertadíssimo, no coração, coração com 
coração, a todos e todas militantes do Partido 
dos Trabalhadores, que foram às ruas, que 
levantaram nossa bandeira, que colocaram a 
nossa camisa vermelha, que botaram a nossa 
estrela no peito, e (Inaudível) candidatos a 
prefeito e vereador. Isso é extremamente 
importante e tenho um orgulho enorme. O 
maior patrimônio do Partido dos Trabalhadores 
é a sua guerreira militância.  

E quero também parabenizar todos que 
conseguiram se eleger e os que não 
conseguiram. E dizer que, a partir de hoje, já 
estamos em campanha. Já estamos montando 
as nossas estratégias. Já estamos abrindo 
diálogo, conversa, com partidos, movimentos, 
lideranças, setores religiosos, para confirmar, no 
dia 29 de novembro, João Coser prefeito de 
Vitória e Célia Tavares prefeita de Cariacica. 
Estamos, portanto, o nosso partido, disputando 
o segundo turno em duas grandes cidades, 
cidades que já administramos.  

E o povo já conhece a nossa 
administração, já sabe a nossa capacidade, já 
conhece a liderança e a capacidade de montar 
equipe e dirigir equipe do companheiro João 
Coser. E vamos, agora, colocar, pela primeira 
vez, uma mulher dirigindo os destinos de 
Cariacica, com carinho, com cuidados e com 
competência, que é a nossa querida 
companheira Célia Tavares. Oito anos de 
experiência junto ao Helder, nos seus dois 

mandatos de prefeito. Foi secretária de 
Educação, que é a maior pasta de qualquer 
município, e que recebeu muitos prêmios 
nacionais e até internacionais em função das 
políticas inclusivas dentro da área de Educação.  

Então, assim, quero fazer uma 
convocação a toda a nossa militância da Grande 
Vitória e dos municípios mais próximos que, nos 
dias que puderem, venham nos ajudar a erguer 
alto essa bandeira vermelha, linda, essa nossa 
estrela que tentam apagar, mas nunca 
conseguirão. Nunca conseguirão porque o 
legado do PT no Brasil é forte, é grande. É 
grande porque tem muitos feitos que mudaram 
a vida de muita gente, desde o modo petista de 
governar até as políticas públicas... 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Para concluir, deputada.  

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – ... 
executadas pelo nosso companheiro Lula e pela 
nossa companheira Dilma.  

Eencerro aqui a minha intervenção, 
confiante, confiante nos nossos dois candidatos, 
na nossa militância, no nosso legado, para que a 
gente faça um trabalho a favor do povo da 
cidade de Vitória e da cidade de Cariacica.  

Quero desejar ao Enivaldo um excelente 
mandato em São Chico, uma cidade que a gente 
gosta muito. Sabe que pode contar conosco. 
Acho que com toda a Casa para ajudar naquilo 
que São Chico precisar e merecer. É um povo 
muito bom. É um povo muito carinhoso. É um 
povo muito caloroso.  

Então, ficam aqui as minhas palavras de 
esperança, fé, coragem nessas duas semanas do 
segundo turno em Vitória e em Cariacica.  

Muito obrigada, senhor presidente, 
senhoras e senhores deputados!  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Com a palavra o deputado Gandini. Fiz a 
chamada agora há pouco e ele não tinha 
respondido. (Pausa)  
 Deputado Euclério Sampaio. (Pausa)  
 Deputado Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente 
Torino! 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003600340038003A00540052004100, 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, 24 de novembro de 2020 Diário do Poder Legislativo - 41 

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

 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Já devolvi a 
palavra à Mesa. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Não, tudo bem! Tranquilo! Já estou 
fazendo a chamada dos outros deputados aqui. 
Obrigado à senhora. 
 Olha, eu quero agradecer, claro, a 
presença de todos vocês que foram às urnas 
nesse fim de semana, agradecer a todos os 
candidatos que colocaram seus nomes à 
disposição para prefeito, ou mesmo para 
vereador. Parabenizo todos os vencedores e 
aqueles que não conseguiram chegar ao final 
tendo sucesso que esperavam e que almejavam! 
Vence a democracia! 
 Mas eu queria pedir encarecidamente às 
pessoas que não foram votar, às vezes por 
motivo da Covid-19, ou então por não estarem 
em suas cidades, porque, às vezes, a pessoa é 
do interior do estado, mas vem para Vitória, 
vem para Vila Velha, Cariacica, para tentar estar 
aqui perto da capital para, de repente, melhorar 
o rendimento mensal do seu salário, e tudo 
mais, poder ajudar a família, e às vezes não 
estava em seu reduto eleitoral, votou em 
trânsito... Isso por um motivo já comprovado, 
né? A gente sabe da necessidade, onde o sapato 
aperta em cada um de nós. 
 Mas queria dizer para aqueles que, às 
vezes, não vão votar apenas porque acham que 
político é tudo igual: exerçam o seu direito de 
cidadania. Esse é um direito que cabe a você, é 
você que escolhe o que você quer ser e o que 
você quer para sua vida. Mas eu peço, 
encarecidamente, que reveja seus conceitos 
para que coloque a sua digital, exerça o seu 
poder de cidadania, porque quando você não 
vota, você também está fazendo com que outro 
candidato entre e, às vezes, não será aquele que 
você queria que estivesse lá. Sempre vai ter um 
que vai servir para o seu estado, para a sua 
região. Que Deus abençoe suas decisões. 
 Obrigado pela audiência a todos. 
 Quero agradecer aqui ao cinegrafista... 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado Torino! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputada Janete de Sá. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Só um 
minutinho, porque foi citada a questão das 
mulheres e, realmente, é muito triste a gente 
identificar – só esse registro, porque a gente 
está terminando a sessão –  que 50,8% do 
eleitorado brasileiro é formado por mulheres e 
49,3 por homens. No entanto, apurados os 
resultados dos eleitos até agora, noventa e oito 
por cento são candidatos masculinos e apenas 
1,4 são candidatas eleitas do sexo feminino. 
 Então, assim, é muito triste a gente ver 
isso no estado – estou, aqui, falando do estado 
do Espírito Santo, essa proporção tanto do 
eleitorado feminino e masculino e das vagas 
ocupadas – porque fica difícil a gente traçar 
políticas públicas quando as mulheres muitas 
vezes vêm para o pleito mas desanimam no 
meio do caminho e, às vezes, por questões 
financeiras. Mas a gente tem que ter mais 
coragem. Sempre essas dificuldades financeiras 
vão existir, os desaconselhamentos vão existir, 
mas a gente tem que ter essa coragem. Eu sei 
que a gente tem medo. Quem tem coragem tem 
medo, mas a gente tem que ousar, porque, caso 
contrário, fica muito difícil o avanço da luta das 
mulheres, especialmente aqui no Espírito Santo 
e, principalmente, dentro da matéria que eu 
falei que é a violência contra as mulheres. 
 Então é esse chamamento, esse registro 
que eu faço, porque acabei de olhar aqui o 
resultado e está dando apenas 1,4 de 
candidaturas femininas que foram 
contempladas e 98,6 de candidaturas 
masculinas contempladas. É lamentável, ainda, 
marcarmos esse resultado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Ok! 
 Trabalharam na sessão plenária de hoje 
o cinegrafista Lizandro, o Alexandre, o Klebinho, 
a Mariana, o Guga Prates, também a Tamires; a 
fotógrafa Helen; os repórteres Wanderley e 
Lenise; corte Charles, grande Charles, e também 
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o Jasson Campos; no som Cláudio e o Tadeu; na 
limpeza Cátia Alvarenga; o garçom Eliones, 
Lilico; os seguranças Wellington, Patrícia, Ana 
Paula, Evandro e Luis; Polícia Militar tenente 
Ecir, subtenente Braga, sargentos Sabino e o 
Marcos; taquigrafia Mônica, Adriane, Natacha, 
Luciano e Amanda; na ata a Karine; diretor de TI 
o Dorimar Mandatto; no painel Gabriel, Alan e 
Fabiana Pontes; coordenador de painel Luciano 
Barbosa; diretor de plenário Marcus Fardin; o 
procurador doutor Vinícius Oliveira; secretário 
Evandro Casa Grande e a Margô Devos e, claro, 
a audiência que você nos dá. 
 Muito obrigado pelo carinho de todos! 
 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores e senhoras deputados para 
a próxima, que será ordinária, híbrida e virtual, 
amanhã, e também presencial, às 15h, para a 
qual designo 

 
 EXPEDIENTE: 

 
 O que ocorrer. 

 
 ORDEM DO DIA: 
 
 A mesma pauta da sessão, exceto, claro, 
as matérias votadas na sessão de hoje. 
 Faltando oito minutos para as cinco da 
tarde, Patrícia, está tudo pronto aí? Patrícia 
Bravin, tudo pronto com seus cabelos colocados 
ao lado do ombro. 
 Está encerrada a sessão. 
 Que Deus abençoe a todos, e até 
amanhã. Patrícia dará sequência a programação 
da TV Ales. 
 

(Comunicamos que a Ordem do 

Dia da próxima sessão 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, § 3.º do 

Regimento Interno, dos Projetos 

de Lei n.os 933/2019 e  425/2019 

e 146/2019;  Discussão especial, 

em 2.ª sessão, dos Projetos de 

Lei n.os 01/2020,  02/2020,  

04/2020,  05/2020,  19/2020, 

20/2020, 22/2020, 23/2020, 

24/2020, 29/2020, 38/2020,  

41/2020 e 44/2020) 

 

Encerra-se a sessão às dezesseis 

horas e cinquenta e dois 

minutos. 

 

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

 
_______________________________________ 

 
NONAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2020.  

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, registraram 
presença em plenário os 
senhores deputados Bruno 
Lamas, Luciano Machado, Pr. 
Marcos Mansur, Sergio Majeski, 
Torino Marques e Vandinho 
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Leite; registraram presença 
virtual os senhores deputados 
Adilson Espindula, 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, Erick Musso, Euclério 
Sampaio, Gandini, Iriny Lopes, 
Janete de Sá, Marcelo Santos, 
Marcos Garcia, Raquel Lessa, 
Renzo Vasconcelos e Theodorico 
Ferraço) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Boa tarde a todos e a todas. 
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 profere Salmos, 
19:01) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Fica dispensada a leitura da 
ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada 
conforme foi disponibilizada no site da Ales. Eu 
quero perguntar aos nossos colegas deputados 
e deputadas se alguém deseja homenagear com 
um minuto de silêncio por algum óbito. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado 
Luciano! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Deputado Dary Pagung. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado 
Luciano, eu gostaria de pedir um minuto de 
silêncio pelo falecimento do Djalma Comério, 
que era secretário de Esporte e Lazer no 
município de Santa Teresa. Ele nos deixou, uma 
pessoa muito querida no município de Santa 

Teresa, então gostaria de pedir um minuto de 
silêncio para o nosso ex-secretário lá de esporte 
do município, o Djalma Comério. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Mais algum deputado gostaria de pedir 
um minuto de silêncio? Três horas e dois 
minutos. Um minuto de silêncio, pedido do 
deputado Dary Pagung, líder do Governo aqui 
na Assembleia Legislativa. 
 

 (A Casa presta a homenagem) 
 
 Muito obrigado. Passamos então, agora, 
para a primeira parte do Expediente, para 
simples despacho. 
  

1. Requerimento n.º 091/2020, do 
deputado Gandini, de licença médica de 10 
dias, nos termos do artigo 305, inciso II, do 
Regimento Interno, contados a partir do dia 28 
de outubro de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=100830&arquivo=Ar
quivo/Documents/REQ/100830-
143139203716112020-assinado.pdf#P100830 
  
 Defiro. À secretaria para providenciar ato 
de licença. 
 Segunda parte, sujeita a deliberação, só 
informando aos nossos deputados, deputadas e 
também ao público que nos assiste que há 
quorum. Nós temos aqui dezenove, cinco em 
plenário e temos quinze virtual. Três horas e 
três minutos. 
  
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Pela 
ordem, deputado Torino! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado? 
 
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 
Gandini. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Gandini. Ei, Gandini, boa tarde. 
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 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Só 
informar que esse foi do período em que estive 
com Covid, então não é referente ao período 
atual. Estou presente aqui, tá bom? 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Ok. Que satisfação tê-lo aqui, viu? 
 Segunda parte do Expediente, sujeito a 
deliberação. 
 

2. Indicação n.º 2102/2020, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, solicitando inclusão no currículo 
escolar do ensino médio, da rede pública do 
Estado, a disciplina agricultura familiar. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=100826&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/100826-
114612853316112020-assinado.pdf#P100826 

 
*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

  
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 
 Aprovado. 
 Passamos, então, à fase da Ordem do 
Dia, porque foi feito um acordo, submetido e 
aprovado também aqui no plenário, para que os 
discursos seguissem a ordem de chamada do 
Grande Expediente, sendo que, em cada sessão, 
uma liderança partidária faz o uso da palavra, e 
também todos os oradores, por ordem 
alfabética, que quiserem fazer seus discursos, 
começando um dia de cima para baixo e, no 
outro, de baixo para cima. 
 Antes de começar a Ordem do Dia, eu 
gostaria aqui de fazer uma determinação: 
considerando o disposto no art. 178 do 
Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
determino a juntada do Projeto de Lei n.º 
54/2020, de minha autoria, deputado Torino 

Marques, ao Projeto de Lei n.º 165/2019, de 
autoria do deputado Marcos Garcia, por 
versarem sobre matérias correlatas, que obriga 
os estabelecimentos de ensino do estado do 
Espírito Santo a fornecer diploma em Braille 
para alunos com deficiência visual na conclusão 
do ensino médio e também ensino superior. 
 Passamos, então, agora, para a Ordem 
do Dia. 
 Três horas e cinco minutos na capital do 
Espírito Santo. 
 1. Discussão única, nos termos do art. 66, 
§ 6.º da Constituição Estadual, do 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. 
O Coronel Alexandre Quintino se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria na 
sessão ordinária híbrida. 
 Convoco, então, a Comissão de Justiça, 
deputado Gandini, que se encontra na plenária 
virtual. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Oi, deputado. Vou 
convocar a Comissão de Justiça e passar, porque 
está com o deputado Coronel Quintino, para 
relatar a matéria. 
 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor presidente da Comissão de 
Justiça, senhor presidente da sessão, demais 
deputados que integram a Comissão de Justiça, 
o nosso entendimento é que, após análise, 
deverá ser mantido o veto total, tendo em vista 
que a legislação em vigor, referente à 
declaração de utilidade pública no âmbito do 
estado, estabelece que deverá, qualquer 
inclusão ou revogação de declaração de 
utilidade pública, ser obrigatória e 
exclusivamente realizada por meio de alteração 
do anexo único da Lei n.º 10.976/2019. Assim, 
não havendo sentido em manter uma 
declaração de utilidade pública fora daquele 
diploma consolidador. Em resumo, não está em 
conformidade com a lei que consolida as 
utilidades públicas estaduais. 
 Então, senhor presidente, nesse sentido, 
eu relato pela manutenção do veto e devolvo a 
palavra a V. Ex.ª. 
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 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Vou, então, colocar a 
matéria em discussão. (Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Vandinho Leite? 

 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Acompanho o relator, senhor presidente. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
 Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
 Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
 Deputada Janete de Sá? 

 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Acompanho o relator. Está me ouvindo? 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – A deputada Janete 
acompanha o relator. 
 Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
 Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
 Como vota o deputado Pr. Marcos 
Mansur? (Pausa) 
 Deputado Doutor Hudson Leal? (Pausa) 
 Deputada Iriny Lopes? (Pausa) 
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 
voto com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
 Tendo a maioria dos votos na Comissão 
de Justiça, mantido o veto total. 
 Devolvo à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Ok. Por se tratar de veto, vou fazer, 
então, a votação nominal. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Pela ordem, deputado Dary. 

 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, gostaria de orientar os senhores e 
senhoras deputadas para que a gente pudesse 
manter o veto, conforme o parecer da Comissão 
de Justiça, do relator Coronel Quintino, e pedir 
ao autor, nosso querido amigo deputado 
Hércules, para apresentar um novo projeto. 
Inclusive, eu assino junto com ele e peço aos 
outros deputados, também, para assinarem, 
para que nós pudéssemos protocolar e votar, 
ainda este ano, este projeto que é de suma 
importância, não tenho dúvida nenhuma, que é 
declarando de utilidade pública o Instituto 
Neymara Carvalho. 
 Então, gostaria de pedir para os 
deputados que a gente votasse o veto hoje, mas 
que o deputado Hércules apresentasse um novo 
projeto de lei. 
 Obrigado, senhor presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Disponha, meu querido amigo Dary 
Pagung. 
 Olha, só lembrando que quem votar SIM 
mantém o veto, e o NÃO rejeita o veto. 
 Como vota o deputado Adilson 
Espindula? 
 

 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Voto SIM, senhor presidente, pela manutenção 
do veto. 
 

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

 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto 
SIM, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado Capitão Assumção? 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Eu voto NÃO, senhor presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado Carlos Von? 

 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Eu 
voto NÃO, senhor presidente. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado Coronel Alexandre Quintino? 

 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor presidente, eu voto SIM. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado e líder Dary Pagung? 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu voto 
SIM, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado Delegado Danilo Bahiense? 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Voto NÃO, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado Delegado Lorenzo Pazolini? 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(REPUBLICANOS 10) – Voto SIM, senhor 
presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado Doutor Hércules? 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, antes de votar, quero até falar 
porque vou votar contra o veto. O projeto é da 
minha autoria, seria muita incoerência da minha 
parte eu votar contra um projeto meu. 
 Existe esse acordo, Dary conversou 
comigo, naturalmente, aceito esse acordo, mas 
até, inclusive, o Instituto Neymara já recebeu 
verba da minha autoria, que destinei das 
emendas, cinquenta mil reais. Porque na 
história de Vila Velha, tantos deputados 
passaram por vários mandatos e o único 
deputado que deu para o Instituto Neymara 
Carvalho cinquenta mil reais fui eu que dei. 

 Então, na verdade, nós vamos fazer essa 
adaptação da lei, vamos reapresentar o projeto 
com outro formato e já peço aos meus pares 
para assinarem comigo, porque preciso pelo 
menos dez, para reapresentar esse projeto, 
ainda neste mês de novembro. 
 Então, meu voto é contra, mas 
respeitando, naturalmente, o voto de todos os 
colegas. 
 E dou a continência, aqui, para o meu 
Capitão Assumção, porque votou comigo. 
Obrigado, Capitão! Soldado 384, Batalhão de 
Guarda do Rio de Janeiro. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Vota SIM, não é, Doutor Hércules? 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Voto NÃO. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Vota NÃO? 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Voto NÃO. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Ok. Como vota o deputado Doutor 
Hudson Leal? (Pausa) 
 Dr. Emílio Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto SIM, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
 Rafael Favatto? (Pausa) 
 Engenheiro José Esmeraldo? (Pausa) 
 Deputado Enivaldo dos Anjos, prefeito 
de Barra de São Francisco. (Pausa) 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Ei, doutor José Esmeraldo, tudo bem? 

 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Houve um probleminha aqui. 
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 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Não, tudo bem. 
 

 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Eu vou votar NÃO. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Vai votar NÃO? NÃO rejeita, SIM 
mantém o veto. 
 

 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Eu vou votar NÃO. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Ok. Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
 Euclério Sampaio? (Pausa) 
 Deputado Gandini? 
 

 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – SIM, 
senhor presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – SIM. 
 Deputada Iriny Lopes? 
 

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – SIM, 
presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Ok. 
 Deputada Janete de Sá? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – SIM. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – SIM. 
 Deputado Luciano Machado? 
 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) – 
Atendendo à explanação do deputado Dary e do 
deputado Doutor Hércules, eu voto SIM e me 
coloco à disposição para assinar, juntamente 
com o Doutor Hércules, o novo projeto 
adaptado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Deputado Marcelo Santos? (Pausa)  
Deputado Marcos Garcia.  
 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – Voto 

SIM, presidente.  

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

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) – 

Oi, senhor presidente. Estou na área, aí.   
 
A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) – SIM. 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) – 

Pela ordem! 
  
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Quem fala? Mansur? 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) – 

Deputado Marcos Mansur. Pulou aí.   
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Oi, deputado.  
Deputado Marcos Mansur, como vota? 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) – 

Voto SIM.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Vota SIM.  
Deputada Raquel Lessa?   
 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado Renzo Vasconcelos? (Pausa)  

Deputado Sergio Majeski?  
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – Voto 
SIM, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado Theodorico Ferraço.  

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Presidente, tendo em vista a justificativa do 
deputado Hércules e do deputado Dary Pagung, 
eu vou votar SIM.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado Vandinho Leite? 

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) - Voto 
SIM, senhor presidente.  
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O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Espera aí, porque nós estamos fazendo 
a contagem de votos.  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Senhor presidente, deputado 
Torino! É o deputado Rafael Favatto.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) - Deputado Rafael Favatto.  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) - Voto SIM, também. Tive um 
problema na internet. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Então, vota SIM Dr. Rafael Favatto. 

Dezoito votos SIM, cinco votos NÃO e 
uma abstenção.  

Dezoito votos SIM, cinco votos NÃO e 
uma abstenção. 

Fica mantido o veto.  
Comunique-se ao governador.  
Item 2. Discussão única, nos termos do 

art. 66, § 6.º, da Constituição Estadual, do veto 
total aposto ao Projeto de Lei n.º 450/2020, de 
autoria do deputado Doutor Hércules.  

Convoco a Comissão de Justiça, para 
oferecer parecer oral à matéria, Mensagem de 
Veto n.º 24/2020, publicada no Ales Digital do 
dia 28/09.  

Deputado Gandini. 
 

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

Esse veto, senhor presidente da sessão, 
ele já está distribuído para o deputado Coronel 
Quintino.  

Coronel Quintino.  
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) – Senhor presidente, eu vou me prevalecer 
do prazo regimental, para que eu possa fazer o 
relatório.  

 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – É regimental.  

Então, devolvo à Mesa, para prosseguir a 
sessão, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – É regimental. Na forma do art. 66, § 6.º, 
da Constituição Estadual, ficam sobrestadas as 
demais matérias restantes da pauta.  

Passamos para a fase das Lideranças 
Partidárias, às 15h17min. Boa tarde a você, 
telespectador que nos assiste agora, na TV 
Assembleia!  

Com a palavra o Patriota, deputado Dr. 
Rafael Favatto.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) - Senhor presidente, o Capitão 
Assumção pediu a palavra no dia de hoje. Vou 
passar para ele.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Tudo bem. Deputado Capitão Assumção 
com a palavra.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 

(PATRIOTA) – Obrigado, senhor presidente. 
Obrigado, meu nobre amigo, Dr. Rafael Favatto, 
um homem de fibra, um homem de coragem e 
determinação. Justamente por causa dessa fibra 
do Dr. Rafael foi que nós conseguimos nos 
candidatar a prefeito. É uma longa história que 
vai ser relatada depois, de como esse sórdido 
governador Casagrande insiste em tentar usar a 
Justiça para tirar a fala de deputado.  

Deixa eu lhe falar uma coisa, governador, 
você que deve estar com a sua trupe nos 
escutando agora: este espaço aqui dentro 
pertence ao Parlamento, e não aos juízes que 
você compra. Está ouvindo, governador? Então, 
todas as vezes que você tentar calar a voz de um 
deputado, buscando juízes preparados para dar 
sentenças equivocadas, você desmerece o 
Parlamento. Você não desmerece o Capitão 
Assumção. O Capitão Assumção tem um 
mandato a cumprir. Tem dois anos de mandato 
pela frente, dois anos e alguns poucos meses. 
Exatamente dois anos e pouco. Mas é o 
Parlamento! Na hora em que o deputado está se 
pronunciando, ele está representando o povo 
capixaba.  
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Eu passei, desde o começo desta 
pandemia, visitando hospitais, foram muitos os 
hospitais, visitando famílias que perderam seus 
filhos, seus parentes, por outros motivos – e 
tentaram colocar como Covid, e nós 
conseguimos, graças a essa intervenção, 
modificar alguns. Outros pacientes, nós 
conseguimos ajudar.  

Não é a nossa função, o parlamentar não 
tem que ficar procurando vaga, mas é bom 
lembrar o capixaba de que esse governador não 
quis tratar a saúde antes da pandemia. Esse 
Renato Casagrande, cara que infelizmente é o 
nosso governador! Nós elegemos o presidente 
Jair Messias Bolsonaro e colocamos um 
socialista para conduzir o Estado do Espírito 
Santo. E, neste período de pandemia, ele fez e 
abusou, usou esse secretário da Saúde 
inescrupuloso – de quem eu nego o diploma. 
Está se preparando para ser deputado, um cara 
que saiu lá, dos quintos dos infernos, e agora, 
daqui a pouco, vai querer ser o deputado dos 
capixabas! Um cara que até hoje nega a ciência, 
porque a ciência fala de tratamento precoce.  

Eu não preciso ser médico para lembrar 
a todo o povo capixaba de que existe 
tratamento precoce para qualquer coisa. Até 
hoje não tem um remédio para tratar de câncer, 
mas existe tratamento precoce – ou eu estou 
viajando na maionese?  

Então, esse governador... Casagrande, 
olhe só, eu estou no Parlamento! Esse 
governador calhorda, mau caráter, nega o 
tratamento precoce! Existe uma infinidade de 
médicos renomados e outros não tão 
renomados assim, mas que optaram pela vida, 
através do tratamento precoce, coisa que você, 
Casagrande, não quer disponibilizar para o 
povo! Você e a sua camarilha, que nos escuta 
agora, você, que é um covarde, que não tem 
coragem de olhar na cara do povo, não tem 
coragem de ir a uma feira! Até agora estou 
esperando você ir à feira de Gurigica. Quero que 
você marque um horário comigo para a gente 
andar junto lá, para ver como você é querido 
entre os capixabas. Você, que vive se 
escondendo!  

Agora, até hoje você nega o tratamento 
precoce. Não estou falando de vacina, porque 

quando tiver uma vacina comprovada, todo 
mundo vai tomar, até eu, que não sou bobo 
nem nada, mas você está negando, Casagrande, 
o tratamento precoce – coisa que muitos 
médicos corajosos estão fazendo por aí afora! E 
o nosso povo também deixou de ser besta e 
está se tratando sem precisar ir ao médico. Está 
fazendo o que nós sempre fizemos. Fica 
enganando o povo, dizendo de ciência, ciência e 
ciência! Por causa dessa ciência, ciência e 
ciência, aquele retardado do Mandetta, que foi 
flagrado anteontem jogando sinuca sem 
máscara, mandou um monte aí... fez um monte 
de brasileiro morrer, mandando se trancar em 
casa.  

Daqui a pouco, esse hipócrita desse 
governador vai querer trancar todo mundo em 
casa também, nesse projeto genocida, socialista, 
para tentar ditar as normas, como estão 
tentando fazer com as máscaras – que o cidadão 
fica o dia inteiro mexendo na máscara para lá, 
para cá, consertando e tal, diminuindo a sua 
imunidade, mas colocando a mão na máscara. 
Então, é uma forma de travar o povo, controlar 
o povo! O socialista é apaixonado por controlar 
o povo! 

Então, governador, você tem uma 
responsabilidade tremenda! Vou lembrá-lo do 
meu motivo do pronunciamento hoje: quatro 
mil mortes, meu amigo! Quatro mil mortes, que 
estão no seu lombo, por causa de falta de 
tratamento precoce. O depósito da Sesa está 
lotado de remédio aqui. Tá lotado de remédio! E 
você não quer dar o tratamento precoce para o 
povo de Vitória, do Espírito Santo. 
 

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

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 
(PATRIOTA) - Você é um grande covarde! 

Obrigado. É só isso mesmo, presidente! 
Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok. Disponha, viu, querido! 
Três horas e vinte e quatro minutos. 

Passamos, agora, para os Oradores Inscritos. 
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) - Vou 
passar, hoje, a minha inscrição. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Pode ficar à vontade, deputada. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu estou 
passando a minha inscrição. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ah, está passando! Então, tudo bem! 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Não 
estou me sentindo muito bem. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok. Melhoras aí, viu, deputada! 
Qualquer coisa, só entrar em contato com a 
gente, aqui. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Obrigada, 
deputado! Muito agradecida. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - De nada! 

Deputado Luciano Machado. (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia. (Pausa) 
 

O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Senhor presidente, pela ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

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

Estou saindo do gabinete, estou indo para o 
plenário. Eu gostaria de falar no plenário, aí, o 
assunto que eu quero falar. O senhor poderia, a 
hora que chegar… 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok! Sem problema. Garantida a fala de 
V. Ex.ª. 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Até o senhor chegar aqui, vou passar 
para o próximo orador. 

Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 
Deputado Renzo Vasconcelos. (Pausa) 
Deputado, que hoje está com gravata 

rosa, Sergio Majeski. 
Acho que é rosa, não é? Ou goiaba? 

Salmão? É alguma coisa entre os três! 
Ele vai falar agora ao microfone que cor 

é a gravata: salmão, goiaba, rosa… e ele vai ter 
uma outra cor ali, ó! 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 

cumprimentos ao deputado Torino, que dirige a 
sessão neste momento, aos deputados que 
estão aqui na sessão presente… 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Pediria aos deputados que estão na 
plenária virtual, que fechassem os microfones, 
por favor! Porque está saindo um áudio aqui 
muito alto.  

Obrigado. 
Pode ficar à vontade, deputado! 
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 

cumprimentos ao deputado Torino, que dirige a 
sessão neste momento, aos deputados que se 
fazem presentes aqui na sessão: deputado 
Vandinho Leite, deputado Bruno Lamas e aos 
deputados que estão no plenário virtual.  

Presidente, respondendo a sua pergunta, 
eu não sei, exatamente, qual a cor. Mas deve 
ser entre rosa, salmão, alguma coisa assim… 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É bela! 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - É uma 

coisa muito chique. 
Hoje, eu quero falar de um assunto que 

está aumentando a preocupação das pessoas 
conscientes, que é o aumento do número de 
pessoas contaminadas com o coronavírus e o 
aumento de lotação nos hospitais. 

Eu não sei, assim, chegou o momento 
em que as coisas começaram a voltar a 
funcionar em horário normal, só que parece que 
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quando se falou: olha, as coisas voltaram a 
funcionar em horário normal, não significava 
que as pessoas deveriam se comportar como se 
comportavam antes da pandemia. Uma vez que 
se estávamos voltando com as atividades 
normais, os cuidados com higiene, uso da 
máscara deveriam passar a ser redobrados, 
porque agora teríamos muito mais gente 
circulando nas ruas, nos ônibus, no shopping, 
restaurante, escola, e tudo mais.  
Então, assim, eu não sei o grau de consciência 
das pessoas, por exemplo, em relação ao uso da 
máscara. O uso da máscara é fundamental, 
porque a questão do coronavírus não é a 
questão só de você se proteger! É de proteger o 
outro! Porque, por exemplo, se a pessoa não 
usasse a máscara, e isso fosse um problema só 
para ela, tudo bem, ela que se responsabilize 
por isso! Mas é um problema para todo mundo 
com quem ela tem contato. E as pessoas estão 
sendo, extremamente, irresponsáveis! Claro que 
não é a maior parte da população, mas uma 
parte considerável. É um tal de usar a máscara 
no queixo, é um tal de usar a máscara no 
pescoço, de não usar a máscara e por aí vai. 
 Hoje, pela manhã, eu voltei a fazer 
atividade física na academia que frequento. Eu 
falei com o proprietário: Olha só, isso não é 
normal! Tem um monte de gente usando 
máscara no pescoço, usando máscara com o 
nariz de fora e não sei mais o quê.  
 Então, faço um apelo à população, 
àqueles que nos ouvem neste momento: nós 
precisamos redobrar os cuidados higiênicos, 
higienizar a mão. A máscara é fundamental, não 
se tira a máscara em momento nenhum, a não 
ser na hora em que você vai tomar água, você 
vai comer, e dentro da sua casa. Fora isso, se 
você for no saguão do seu prédio, você deve 
usar máscara.   
 Nós não sabemos quando é que 
poderemos relaxar nesse sentido. Quando é que 
a gente vai poder não precisar usar máscara o 
tempo inteiro. Neste momento, de forma 
nenhuma.  
 E esse aumento de casos – e eu que fui 
contrário a voltar as aulas normais – o aumento 
de casos, eu já falei aqui e volto a falar, o 
aumento de casos de professores contaminados 

em várias escolas no estado inteiro está sendo 
muito significativo. Muito significativo! E, 
semana passada, eu vi o secretário dando uma 
entrevista ou algo assim, vi nas redes sociais, em 
que ele dizia assim: Ah, mas não foram tantos 
professores assim que foram contaminados, 
nem foram tantos alunos. A matéria dizia que 
mais de trezentos professores, depois que as 
aulas voltaram, foram contaminados. Agora 
você imagina quantas pessoas esses trezentos 
professores contaminaram nas suas famílias, no 
trânsito para a escola, nos círculos sociais.  
 Então, os próprios agentes 
governamentais minimizam a questão da 
gravidade do que a gente está vivendo. E nem 
dá para se falar que isso é uma segunda onda; 
isso é a continuação da primeira onda.  
 Hoje, o jornal A Gazeta, salvo engano, diz 
que a média de pessoas contaminadas nos 
últimos quinze dias é maior do que as médias 
registradas naquilo que se chamou de primeira 
onda, que para mim não é primeira nem 
segunda, é primeira onda e acabou. Nós 
estamos na continuação disso.  

 Então, é muito grave. Não sei se está 
na hora de abrir um canal de denúncia, por 
exemplo, para estabelecimentos que não 
estão cumprindo, porque não basta falar aqui 
você tem que usar máscara, e não observar se 
as pessoas realmente estão usando máscara. E 
se não estão, pedir para se retirar. Sei que 
tudo isso é desagradável, mas tem que ser 
feito. A única forma sem a vacina, e nós não 
temos ideia de quando essa vacina chegará. E 
mesmo quando ela chegar, não vai chegar 
para todo mundo ao mesmo tempo. Vai ter 
que se fazer uma vacinação por parcela da 
população: primeiro os idosos, depois aqueles 
que têm comorbidades.  

Enfim, quando é que a maior parte da 
população vai estar vacinada, quando a vacina 
chegar, que não temos a menor ideia. Até lá, o 
que nós temos é máscara, distanciamento, 
higienização e cuidado. É isso que nós temos. 
Não temos nada! Não existe cura para isso. Não 
existe outra prevenção. Só existe o uso correto 
da máscara; só existe a higienização das mãos; o 
máximo de evitar estar no meio de 
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aglomerações. É isso que existe! Não existe mais 
nada a ser feito.  

E nós estamos brincando. Novamente 
daqui a pouco, se o Estado novamente precisar 
e dizer assim: Olha, os hospitais chegaram no 
limite e agora a solução e fechar tudo 
novamente. Porque é o que a administração 
pública pode fazer. Fará o que além disso? 
 Então, um apelo à população que nos 
ouve neste momento: use a máscara 
adequadamente. Máscara no queixo não 
significa absolutamente nada; máscara no 
pescoço não significa nada. Você sem máscara, 
coloca a sua vida em risco e a vida de todo 
mundo com quem você tem contato.  
 Eu ouvi uma pessoa falando próximo a 
mim, ela estava sem máscara e dizia assim: Não, 
porque eu já tive o vírus e tal, etc, etc. Está 
havendo caso de recontaminação de pessoas 
que já tiveram e estão sendo infectadas 
novamente. Nem essas pessoas podem dizer 
que agora elas estão imunes. Não há nenhuma 
prova concreta de que quem já teve o vírus está 
imunizado e acabou.  
 Então, população do estado do Espírito 
Santo, pelo amor de Deus, usem máscara 
adequadamente o tempo inteiro. Nós não 
sabemos quando é que nós poderemos relaxar 
no uso da máscara. Agora, neste momento, nós 
temos que redobrar os cuidados. Redobrar. Não 
é relaxar nada. Não caia na ingenuidade de 
achar porque o comércio está funcionando em 
horário normal, porque as escolas e faculdades 
voltaram e etc., e que isso signifique que agora 
está menos perigoso do que estava um mês 
atrás, dois meses, três meses atrás. Não está. O 
perigo continua o mesmo. Então, cabe a cada 
um de nós. O Governo tem que fazer a parte 
dele, mas se a população, cada um de nós não 
fizer a nossa parte, não há quem evitará que 
daqui a pouco tudo se feche novamente nas 
cidades e nos estados aqui no Brasil.  
 Muito obrigado, presidente! 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Disponha! 
 Antes de passar a palavra para o 
deputado Theodorico Ferraço, como o deputado 
Marcos Mansur tinha pedido que ele iria sair da 

sala dele e viria aqui para o plenário. Deputado 
Theodorico, só um minutinho só.  
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Não tem problema. Pode passar a palavra para 
o Marcos Mansur.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Obrigado, deputado! O senhor sempre 
compreensível.  
 São três horas e trinta e cinco minutos.  
 Com a palavra o deputado Marcos 
Mansur.  

 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
Eu quero cumprimentar V. Ex.ª, senhor 
presidente, e quero cumprimentar também a 
gentileza do nosso decano, deputado 
Theodorico Ferraço. Quero, também, 
cumprimentar todos os nossos pares que estão 
aqui no plenário, aqueles que estão on-line, 
cumprimentar os nossos colaboradores, tanto 
aqueles que estão aqui como também aqueles 
que estão na parte técnica fazendo com que a 
nossa sessão possa fluir dessa maneira brilhante 
como tem acontecido. Cumprimentar também 
os nossos internautas.  
 Eu quero falar aqui de um assunto 
desagradável hoje, porque exatamente uma 
semana atrás, na terça-feira passada, ali na 
cidade de Coroatá – isso precisa ser registrado 
aqui –, no interior do Maranhão, o pastor 
Natanael Diogo foi preso, por volta das 
19h30min, ali em Coroatá, por ordem abusiva 
da juíza da cidade, Anelise Nogueira Reginato. 
Isso é importante a gente destacar aqui porque 
o pastor estava com uma caixinha de som, uma 
caixinha portátil de som, pregando a Bíblia, a 
Palavra de Deus, juntamente com a esposa dele 
e mais alguns fiéis, que não davam mais do que 
dez pessoas, não era nem aglomeração. Eles 
estavam ali cantando alguns louvores ainda, se 
preparando para a pregação da palavra, num 
culto que nós os evangélicos e os pastores 
chamamos culto ao ar livre, num país 
democrático, num país onde o art. 5º da 
Constituição nos dá esse direito da liberdade de 
culto, de podermos proclamar a Palavra de 
Deus, lógico, dentro dos horários – por isso que 
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eu estou frisando aqui 19h30min –, e de forma 
ordeira, como ele outras vezes já fez e já tinha 
costume de fazer na cidade.  

O grupo que estava com ele 
evangelizando, levando a palavra da paz, 
levando a palavra da alegria, levando a palavra 
de esperança, levando a palavra de vida em 
meio à pandemia, em meio a problemas, em 
meio a um momento de medo, de pânico que a 
população do mundo todo está vivendo. Pois 
bem, eu repito o nome dela, a doutora Anelise 
Nogueira Reginato, quem eu não gostaria nem 
de chamar de doutora, porque ela cometeu pelo 
menos dois atos extremamente ilícitos. Primeiro 
ela comete abuso de poder. Quem disse que juiz 
de direito manda na cidade sozinho? Quem 
disse isso? A gente precisa acabar com essa 
questão. Depois, ela agride a Constituição, como 
eu já disse aqui, no seu art. 5.º, com todos os 
incisos que estão ali e parágrafos no art. 5.º, que 
confere a liberdade de culto, nesta nação e 
neste país. E aí, de forma arbitrária, ela mandou 
prender o pastor, e nós lamentamos isso. 
 Eu agradeço a Deus, agradeço a Deus, 
porque toda liderança religiosa daquela cidade 
se manifestou numa passeata pública. Várias 
convenções denominacionais nesta nação se 
pronunciaram contra, inclusive a CGADB, que é 
a Convenção Geral das Assembleias de Deus, da 
qual este pastor, pastor Natanael Diogo, é 
membro, entrou com uma medida de agravo 
contra essa juíza, abriu um processo, denunciou 
essa juíza no CNJ, que é o Conselho Nacional de 
Justiça, e ela vai ter que se explicar. 
 E eu quero aqui dizer duas coisas para 
poder terminar, senhor presidente. Se puder me 
dar mais uns trinta segundos, eu aqui finalizo 
com um minuto. Muito obrigado! 
 Pelo amor de Deus, eu faço um pedido 
ao Judiciário: Judiciário é para fazer cumprir as 
leis, Judiciário não é para mandar em país, não é 
para mandar no Estado e não é para mandar na 
cidade. O Judiciário tem que fazer cumprir a 
Constituição Brasileira, tem que zelar e ser o 
guardião da Constituição Brasileira.  
 Vamos parar com esses abusos de 
poderes, vamos parar com as interferências de 
poderes neste país. E aqui eu falo, é claro que 
resguardando muitos bons juízes e juízas que 

existem por esta nação, mas, pelo amor de 
Deus, vamos ficar cada um no seu quadrado.  
 E eu termino aqui dizendo que isso sirva 
de lição, sirva de lição para os evangélicos, para 
os espíritas, para os católicos, para todos 
quantos professam a sua fé. Nós precisamos nos 
unir nesta nação, porque nós não podemos ter o 
nosso direito de liberdade de culto atropelado. 
Se a gente se calar hoje, está vindo aí uma onda 
ideológica para calar a voz profética. E nós não 
podemos aceitar isso! 
 E a Justiça tem que prender traficante, 
tem que prender contraventor, tem que 
prender bandido, e não pastor que prega a 
palavra de Deus, a palavra de alegria, de 
esperança e de vida. 
 Muito obrigado, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PSL) – Com a palavra, deputado Theodorico 
Ferraço. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) – 
Senhor presidente, senhores deputados, há 
pouco eu vi a presença do deputado Emílio 
Mameri sorridente. É sinal de que Deus está 
realmente do seu lado, que ele está se curando 
da Covid-19, e todos nós estamos continuando 
com as nossas preces, orando por ele e por 
todos aqueles que precisam de oração, embora 
de pecadores, mas de quem tem fé e de quem 
acredita muito em Deus. 
 Senhor presidente, na semana passada 
eu fiz um pronunciamento alertando aos 
senhores deputados que, durante mais de vinte 
anos que eu faço parte desta Casa, da 
Assembleia, nós sempre tivemos certa 
tolerância, e ela tem seus limites. Qual é a 
tolerância? O orçamento vem para a Assembleia 
Legislativa e o deputado não tem direito de 
fazer uma emenda. 
 Para que um deputado se elege? É para 
dizer sim, senhor? Só para dizer que vota nos 
projetos do Governo? É só para ter sorriso e 
benevolência e não se impõe na qualidade de 
homem público? Então, eu fiz uma advertência 
de que eu não estaria, de forma alguma, em 
condições de votar o orçamento se as nossas 
emendas, que já fez acelerando anos e anos, 
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aguardando a oportunidade de serem atendidas 
por todos os Governos... 
 E aqui eu quero falar para todos os 
Governos. Não quero me dirigir a A ou B, aqui é 
mais simpático, aqui é mais antipático, quem foi 
amigo, que deixou de ser amigo, estou me 
dirigindo a todos, como advertência ao Poder 
Legislativo.  

Eu quero, neste momento, me dirigir ao 
deputado Dary Pagung, sem dúvida alguma, um 
grande calmante nesta Casa pelo seu diálogo, 
pela sua presença e pela sua tolerância 
permanente com os senhores pares, os nobres 
pares desta Casa de Leis. 
 É necessário que esse orçamento que 
vem aqui que haja uma ampla discussão e 
oportunidade aos senhores deputados de 
sacramentar, não digo as emendas como nós 
apresentamos, quarenta e oito emendas, que 
tenha três ou quatro ou cinco emendas, mas 
que a população do Espírito Santo possa dizer... 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Ferraço, você está sem vídeo, Ferraço! Ferraço, 
é Hércules que está falando. Você não está 
aparecendo na televisão.  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

E agora? 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Nem para nós no painel e nem na TV 
Assembleia. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Eu acho que agora deu. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Agora apareceu. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Então está bom! Aqui está dando ao contrário. 
Ao invés de mostrar que o vídeo está em dia, 
está aqui: parar o vídeo. Então, obrigado 
deputado Hércules. V. Ex.ª que é meu carinhoso 
avô nesta Casa, sempre zelando pelo trabalho 
dos deputados! 

Mas o que eu estava dizendo? Seria 
necessário que nesse orçamento ouvissem 

alguns deputados ou todos os deputados, e não 
tem Governo, não tem oposição, não tem 
independentes, são todos os deputados, todos 
têm o mesmo direito de poder apresentar a sua 
emenda do orçamento. 

Eu, por exemplo, quando fui presidente 
da Assembleia Legislativa, junto com os demais 
deputados, e aí houve unanimidade, fizemos 
uma economia de guerra para implantar uma 
UTI em Iúna. Até hoje essa UTI não foi 
implantada. E a Assembleia Legislativa devolveu 
o dinheiro solenemente, no horário nobre, em 
uma reunião no salão nobre do Palácio 
Anchieta. Então, já saiu o governador, entrou o 
novo governador, já se vão dois anos, e nós 
esperamos que essa obra ainda seja realizada 
em benefício da saúde pública, em benefício da 
vida. 

Então nós temos, por exemplo, 
emendas. Eu estava discutindo hoje com o 
vereador Paulo Glória, que se elegeu vereador. 
Há mais de quinze anos, trabalhava comigo na 
prefeitura, e a gente lutava para fazer a estrada 
que vai até a fábrica de cimento, no contorno de 
Soturno. Ele acabou se elegendo vereador, 
depois de três ou quatro mandatos, e agora ele 
quer ver se a gente reanima, se oxigena a 
inteligência e capacidade do Governo para 
mostrar que Soturno precisa fazer uma estrada 
asfaltada, tirando o trânsito do centro de 
Soturno, indo até a fábrica de cimento em 
benefício de dezenas e centenas de indústrias 
do mármore e do granito, que são riquezas 
importantes de emprego e renda, não só aqui 
para o Sul, mas como para todo o Espírito Santo.  

Vejo, por exemplo, a Estrada da Gruta, 
está paralisada há dois anos. Vejo, por exemplo, 
o prédio adquirido pelo governador, ainda no 
seu exercício passado, Colégio Salesiano de Boa 
Esperança, já vai para seis anos que não se fez 
coisa alguma. Saiu o outro governador, ficamos 
discutindo o tempo todo para implantar ali uma 
escola de Medicina, uma escola de saúde 
pública, processos e mais processos, entrou o 
novo governador, que foi o autor da compra, e 
até hoje o prédio está abandonado. 

Isso é um problema. Por quê? Você 
compra e desapropria um prédio – eu estive 
presente, fui testemunha –, desapropria para 
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fazer alguma instituição educacional, e passam 
seis anos e nada acontece? 

O prédio ali, praticamente, como se dizia 
e se diz publicamente, apodrecendo. Não é 
possível! Vargem Alta, Boa Esperança e Jaciguá 
merecem respeito, senhor governador. Torno a 
lembrar V. Ex.ª: não precisa comparecer lá 
comigo, compareça com quem o senhor quiser, 
mas, por favor, faça aquela obra, porque V. Ex.ª 
eu sei que tem responsabilidade, tem 
compromisso com o dinheiro público. 

Da mesma forma que o Contorno de 
Itaoca, também foi outra obra que nós fomos 
testemunhas, que o governador contemplou o 
povo de Itaoca, e até hoje nós não tivemos o 
Contorno de Itaoca. 

Aí vem a estrada da Tijuca, aí vem a 
Serra do Caramba, aí vem o Contorno, a 
estrada de São Vicente e Alto São Vicente, 
veio a recuperação da praia Lagoa Funda aqui 
de Marataízes. Enfim, nós esperamos e aqui 
fazemos um apelo ao deputado Dary Pagung. 
Se nada acontecer, Dary, nós não vamos te 
culpar, mas queremos diálogo para que o 
Governo contemple.  

Nós falamos ontem sobre o Enivaldo 
dos Anjos, que a melhor homenagem que os 
deputados podiam apresentar é uma emenda 
conjunta já para ajudá-lo em São Francisco, 
como também os outros deputados que estão 
caminhando para suas eleições, estão 
desenvolvendo aí o processo do segundo 
turno, seja quem for, para a gente também 
nos unir já prevendo uma ajuda, uma 
colaboração.  

Esse é o Parlamento dos meus sonhos. 
Eu não morri ainda, estou vivo, mas eu ainda 
quero ver um Parlamento forte, que tenha 
palavra, que tenha direito de dizer a verdade, e 
é o Parlamento que eu sonho e que eu tenho 
certeza de que nós vamos nos unir: Governo, 
independentes, oposição, para que os 
deputados sejam respeitados.  

O meu abraço para todos. Que Deus 
abençoe todos aqueles que estão precisando 
neste momento da ajuda divina para seu 
melhoramento, para acabar com essa Covid-19, 
que tem sido uma desgraça permanente e tem 

enlutado tantas famílias, tantos amigos que 
neste momento nós homenageamos com a 
nossa modesta oração.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite. (Pausa)  

Deputado, declina? (Pausa) Então, tá.  
Com a palavra o deputado Adilson 

Espindula. (Pausa)  
Deputado Alexandre Xambinho. (Pausa)  
Deputado, que está no plenário, faltando 

nove minutos para as quatro da tarde, Bruno 
Lamas. Muito obrigado.  

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Deputado Adilson? 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Oi, deputado Adilson. 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Nos 

ouvem? 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Estou ouvindo, estou ouvindo. Pode 
falar.  

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Quero cumprimentar V. Ex.ª, todos os colegas 
deputados, mas hoje eu declino de fazer uso da 
palavra. Tá bom? 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Ok! Ok, deputado.  
Deputado Bruno Lamas? 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor 

presidente, deputado Torino Marques. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Falou, amigo! 
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O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Boa 
tarde! 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Boa tarde. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Cumprimento todos os meus colegas deputados 
e deputadas, presentes aqui em plenário ou 
virtualmente, os servidores da Assembleia 
Legislativa, um prazer reencontrá-los, sempre 
prontos, sempre carinhosos, competentes. 
Quero cumprimentar todos os capixabas 
também que nos acompanham através aqui da 
sessão.  

E quero usar deste momento para dividir 
em dois temas. Primeiro parabenizar todos que 
participaram do pleito eleitoral no Espírito 

Santo, não só na Serra, mas em todo o Espírito 
Santo, a população que, mesmo em tempo de 
pandemia, exerce a cidadania, renova as 
esperanças, vai às urnas e cumpre o seu papel, 
acreditando em dias melhores, acreditando 
em novas propostas, em novos projetos, 
acreditando em uma educação melhor para os 
seus filhos, mais inclusiva, acreditando em uma 
saúde melhor, enfim, que deposita esperança 
nas autoridades, nas lideranças.  

Quero parabenizar todos os prefeitos, 
vice-prefeitos que já foram eleitos, os do PSB, o 
partido elegeu treze prefeitos no nosso estado, 
os vice-prefeitos, vereadores e todos dos outros 
partidos que participaram.  

Quero fazer também aqui um registro e 
parabenizar o deputado Enivaldo dos Anjos, que 
foi eleito prefeito da cidade de Barra de São 
Francisco, querido deputado Enivaldo dos Anjos. 

Depois de cumprir tantas tarefas importantes 
e de forma séria, competente, agora vai fazer 
a gestão da cidade que ele tanto ama.  

Quero parabenizar vereadores e 
vereadoras, lá na Serra, por exemplo, fazer 
isso na pessoa do Rurdiney, do Adriano 
Galinhão e de tantos outros.  

Quero cumprimentar aqui o deputado 
Alexandre Xambinho, o deputado Vandinho 
Leite que participaram do processo na Serra, 
onde nós participamos também.  

Uma aula de cidadania. Mesmo em 
tempos de pandemia, a democracia, ela é 
exercida através do voto, e assim foi feito. Eu 
desejo sucesso a todos que ainda estão na 
disputa, todos aqueles que foram eleitos e que 
possam representar a população dignamente, 
que é isso que esperamos.  

Eu quero, num segundo momento, 
deputado Torino Marques, aí já no exercício 
aqui do mandato, nós já atualizamos as 
informações, pedir ao DER e ao Iopes, na pessoa 
do Maretto, agilidade com as obras da Rodovia 
ES-010, na Serra. A obra, que é um sonho 
daquela cidade, ela passa por todo o nosso 
litoral, ela corta o balneário de Jacaraípe. É uma 
obra que foi licitada pelo Governo do Estado, 
que vai ser uma intervenção do trevo de 
Manguinhos até Costa Bela, depois de Jacaraípe, 
ali no finalzinho de Jacaraípe, no bairro Costa 
Bela, já caminhando para Nova Almeida.  

A informação que nós temos e que 
estamos monitorando é que existe uma 
empresa vencedora, mas essa burocracia de um 
processo licitatório, a outra empresa que ficou 
em segundo lugar entrou com recurso, venceu o 
prazo, a que ganhou agora apresenta defesa. 
Essa lentidão por conta da burocracia.  

Então, eu peço ao Maretto, que dirige o 
DER e o Iopes, que, por favor, possa agilizar os 
procedimentos, dentro das possibilidades, 
dentro do caminho legal, da legalidade, porque 
a população da Serra não aguenta mais esperar 
por essa obra.  

O asfalto lá tem o apelido: cinquenta 
tons de cinza, de tantos remendos, tanto 
buraco. É tanta operação tapa-buraco. Vem 
uma chuva, e abre o buraco. É asfalto sonrisal 
também. É velho, é vencido, é da década de 
80, e nós estamos aqui insistentemente 
cobrando.  

Então, o DER, na pessoa do Maretto, 
por favor, agilidade com essa obra Rodovia ES-
010, lá na Serra.  

É isso, senhor presidente, desejando paz 
e saúde e que Deus nos abençoe.  

Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PSL) – Obrigado, deputado Bruno Lamas.  
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Com a palavra o deputado Carlos Von. 
(Pausa) 

Deputado Coronel Alexandre Quintino. 
(Pausa) 

Deputado Dary Pagung. (Pausa) 
Deputado Delegado Danilo Bahiense. 

(Pausa) 

 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Boa tarde, meu presidente, 
nobre deputado Torino Marques, boa tarde 
senhores deputados, boa tarde a todos os que 
nos assistem pela TV Assembleia e a todos os 
nossos servidores. 
 Deputado Torino, no último dia 15 agora, 
foi veiculada, na TV Globo, uma matéria 
ofensiva ao deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, candidato a prefeito de Vitória. E essa 
matéria ofendeu não somente ao deputado 
Lorenzo Pazolini, mas, como também, a toda a 
categoria de delegados de Polícia daqui do 
estado do Espírito Santo.  

Então, eu gostaria aqui, deputado 
Torino, de ler uma nota de repúdio ao 
comentário da jornalista da TV Globo, sobre, 
entre aspas: GREVES DAS FORÇAS DE 
SEGURANÇA NO ES.  

A nota diz o seguinte.  
 

A Associação de Delegados de 
Polícia do Brasil - Adepol do 
Brasil, o Sindicato dos Delegados 
de Polícia do Espírito Santo – 
SINDEPES e a Associação dos 
Delegados de Polícia do Espírito 
Santo - ADEPOL ES, manifestam 
toda sociedade seu mais 
veemente repúdio à equivocada, 
desinformada e leviana 
manifestação da “comentarista 
de política” Renata Lo Prete , 
veiculada no dia 15/11 em rede 
nacional, atribuindo ao candidato 
Delegado de Polícia Civil Lorenzo 
Pazolini participação com nossas 
entidades de classe em 
“paralisações das forças de 
segurança pública” no Espírito 
Santo.  

Além de inverossímil, 
desqualificado e sem mínima 
preocupação com a verdade 
factual, tal comentário acaba por 
apontar a toda a categoria de 
Delegados de Polícia 
responsabilidade por movimentos 
classistas que não se configuram 
sob nenhuma hipótese em 
“paralisações” ou “greves”. Tal 
vinculação indevida ganha 
repercussão maior pelo fato de o 
candidato a prefeitura de Vitória 
Lorenzo Pazolini ser da categoria 
de Delegados de Polícia e ter 
participado de movimentos 
classistas legítimos de quando era 
Diretor de ambas entidades de 
classe. 
 
Ressaltamos também que o 
SINDEPES e a ADEPOL ES são 
entidades apartidárias, 
politicamente isentas e 
totalmente neutras a qualquer 
disputa político-partidária, 
refletindo a pluralidade de 
opiniões e posicionamento de 
seus associados em um regime 
democrático.  
Assinada: As diretorias Sindepes e 

Adepol ES 

 
Deputado Torino, durante aquele 

movimento que ocorreu em 2017, nós 
estávamos à frente da Superintendência de 
Polícia Técnico-Científica do Estado do Espírito 
Santo, responsável dentre outras atividades, no 
recolhimento dos corpos e às necropsias dos 
corpos de vítimas de morte violenta no estado 
do Espírito Santo.  

Naquele período, deputado Torino, 
foram duzentos e dezenove mortes, aliás, 
crimes dolosos contra a vida. Duzentos e 
dezenove crimes dolosos contra a vida, 
somando-se ao restante de mortes violentas em 
virtude de acidentes e outros tipos de mortes, 
foram aproximadamente quatrocentos corpos 
transportados para o Departamento Médico-
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Legal. E, naquela ocasião, o deputado - então 
deputado agora -, e naquela época delegado lá, 
atuante doutor Lorenzo Pazolini, nos auxiliou e 
muito nas apurações desses crimes, no 
recolhimento de corpos. Nós pudemos contar 
com todos os colegas.  

Então, o deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, ele não participou de nenhuma 
paralização e nem associação nossa de classe da 
Polícia Civil, que é...  

 
O Sr. Theodorico Ferraço - (DEM) – V. Ex. 

ª me concede um aparte?  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(Sem partido) - Pois não. Quer seja delegado - já 
vou conceder o aparte -, quer seja delegado, 
quer sejam investigadores, médicos legistas, ou 
muito pelo contrário, fizeram, realizamos um 
trabalho de qualidade, liberando todos os 
corpos, nenhum corpo ficou pendente no 
Departamento Médico Legal e todos foram 
liberados.  

Eu concedo a palavra ao colega.  
 
O Sr. Theodorico Ferraço - (DEM) - 

Deputado Danilo Bahiense, parabenizo V. Ex.ª 
por vir, de público, defender a dignidade e a 
honra de um dos melhores parlamentares que 
tem esta Casa.  

Conheci o Pazolini agora, como colega, e 
posso dizer que conheci poucos homens da 
integridade, da moral e da dignidade do nosso 
querido Pazolini. Também como V. Ex.ª, 
deputado, que luta em favor da segurança, que 
luta em favor do Espírito Santo.  

Então, a nossa solidariedade ao 
deputado Pazolini e a V. Ex.ª, e a todos os 
delegados, que honram e dignificam o Espírito 
Santo.  

Pazolini, ninguém vai te agredir de graça! 
Pazolini, vai em frente! Deus sabe o que faz. V. 
Ex.ª é um orgulho para esta Casa de Leis, um 
orgulho para mim, como deputado que o 
conheço há dois anos, e jamais vi pessoa tão 
íntegra e honesta como V. Ex.ª.   

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(Sem partido) - Muito obrigado, deputado 

Theodorico Ferraço; muito obrigado pelas suas 
palavras, pela sua intervenção.  

Conhecemos o deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini há bastante tempo. Estamos na 
Polícia, como V. Ex.ª sabe. Ficamos ali trinta e 
três anos. Nos afastamos no ano passado, com 
quarenta e oito anos de serviço, conhecemos e 
sabemos da integridade do Delegado Lorenzo 
Pazolini.  

Então, estamos aqui, deputado 
Theodorico, lendo essa nota de repúdio das 
nossas entidades de classe, em defesa do nosso 
colega deputado Delegado Lorenzo Pazolini. 

Muito obrigado, presidente.  
Retorno a palavra a V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) - Deputado Danilo Bahiense, eu acho que 
é quando a Renata Lo Prete fez essa 
intervenção, para mim esdrúxula, dizendo que 
ele teve participação naquela greve de 2017. Só 
se foi em recolhimento de corpos pelas ruas, 
né? Essa foi a participação do Delegado Lorenzo 
Pazolini e essa fala da jornalista foi, no mínimo, 
infeliz.  

Com a palavra Delegado... 
  
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(Sem partido) – É lamentável, deputado Torino. 
Concordo plenamente com V. Ex.ª. Conhecemos 
muito bem. O deputado nos auxiliou e muito na 
Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok.  
Com a palavra o deputado Delegado 

Lorenzo Pazolini. (Pausa)  
Deputado Doutor Hércules. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente, prezados colegas deputados 
e deputadas, eu quero iniciar minha fala com 
relação ao discurso do deputado Sergio Majeski.  

Eu já tinha anotado aqui, no roteiro da 
minha fala, a preocupação com que o deputado 
Majeski externou, com relação à falta de 
prevenção das pessoas com relação à Covid-19.  

Eu fiquei, realmente, assustado esses 
dias em que percorri vários bairros de Vila 
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Velha, com as pessoas não usando máscara. 
Realmente, isso é muito preocupante. E, no dia 
da eleição, então, eu percorri Vila Velha toda, 
visitando os locais de votação. Olha, era de 
assustar! Quantas pessoas com máscaras... Eles 
botavam as máscaras no bolso e, na hora de 
entrar na seção para votar, é que eles 
colocavam as máscaras. Então, realmente, é 
muito preocupante. Vamos ver daqui a oito, dez 
dias o que poderá acontecer. Mas eu acho que 
não vai acontecer coisa muito boa porque, 
realmente, o povo acha que já passou a 
pandemia e o povo não está acreditando que 
essa doença é grave e mata mesmo.  

Essa preocupação do deputado Majeski, 
é muito pertinente, eu parabenizo o nosso 
deputado por essa preocupação.  

Mas eu quero registrar também, 
presidente e meus pares, que hoje é o Dia 
Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. 
Essa preocupação é grande também, porque a 
maioria dos homens acima de 50 anos, eles não 
fazem o exame preventivo de câncer de 
próstata. É preciso fazer, porque noventa e 
cinco por cento das pessoas que fazem 
diagnóstico precoce, tem cura. Cinco por cento 
vai morrer, porque não fez a prevenção.  

Então, a nossa luta aqui é de muito 
tempo. Hoje eu estou com a máscara da Apae; 
ela é azul. E, também, com a fitinha que eu 
sempre fiz. Todo ano eu faço esse movimento 
que, na verdade, é preciso que tenhamos mais 
consciência com relação à prevenção.   

O Novembro Azul é um mês 
mundialmente dedicado à prevenção do câncer 
de próstata e à conscientização sobre os 
cuidados com a saúde do homem. O objetivo é 
alertar as pessoas, especialmente os homens, 
sobre a prevenção e a importância do 
diagnóstico precoce da doença.   

Novembro foi escolhido para o mês da 
prevenção masculina e, dia 17, é o Dia Mundial 
do Combate ao Câncer, conforme eu já disse, 
câncer de próstata.  

O Instituto Nacional do Câncer, Inca, 
aponta que o câncer de próstata apresenta 
29,2% dos casos de câncer em todo o Brasil, de 
todos os cânceres, praticamente trinta por 
cento câncer de próstata, porque, infelizmente, 

é diagnosticado em uma fase bastante 
adiantada.  

Eu vou citar aqui os principais sintomas 
para você que está nos assistindo prestar 
atenção nisso. Na fase inicial, o câncer de 
próstata não apresenta sintomas e, quando 
alguns sinais começam a aparecer, cerca de 
noventa e cinco por cento dos tumores, já está 
em fase avançada, dificultando os sintomas, que 
são os seguintes: vontade de urinar frequente, 
com ardor ou com dor; fluxo urinário fraco ou 
interrompido, o jato não é contínuo da urina; 
presença de sangue na urina e no sêmen; 
impotência.  

Fatores de riscos: histórico familiar de 
câncer de próstata. Se seu pai, se seu irmão, seu 
tio teve câncer próstata, você tem que ter muito 
mais cuidado. Não é uma doença hereditária, 
mas é uma doença e pode ser familiar. O estilo 
de vida, obesidade, alcoolismo, tabagismo, por 
exemplo, dificulta muito e tem também 
propensão a ter câncer de próstata.   

Dados do câncer de próstata do Espírito 
Santo. No Espírito Santo, 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 por 
neoplasia maligna de próstata, sendo 
novecentos e quarenta e um casos em 2019. E 
este ano, de janeiro a agosto, simplesmente 
quinhentos e setenta e quatro.  

O que aconteceu? As pessoas não estão 
tendo câncer de próstata? Não! As pessoas não 
estão indo fazer os exames. Isso é muito 
preocupante, isso é muito grave. Então, é 
preciso que os homens tenham esse cuidado de 
fazer o exame de próstata.  

Então, registrar também que hoje é o Dia 
Internacional do Estudante. Parabéns aos 
estudantes! Parabéns aos professores, que são 
eternos estudantes! E nós também, que 
estudamos muito. Apesar de muitos anos de 
formado, a gente tem que estar sempre 
estudando; o médico tem que estar sempre 
atualizado, sempre estudando. Olha o quanto 
nós estamos aprendendo agora com a 
pandemia da Covid-19! Olha quanto nós não 
sabemos ainda sobre essa doença! Então, 
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estudar é um ato infinito que nós todos temos 
que fazer, especialmente os médicos, enfim 
todo profissional. Mas o médico principalmente, 
nesse momento tão triste que nós estamos 
passando.  

Então, mais uma vez, deputado Sergio 
Majeski, parabéns pela sua fala. É muito 
preocupante o que nós estamos vendo. O povo 
está achando que a pandemia já passou. Ela não 
começou ainda! Não tem negócio de primeira e 
segunda onda. Nós estamos num momento 
muito grave. Use máscara, lave as mãos, use 
álcool em gel, faça o afastamento, se puder faça 
o isolamento também. 

Muito obrigado, presidente!  
Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

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

Dr. Emílio Mameri.  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Senhor presidente, eu quero parabenizar o 
discurso feito pelo nosso querido deputado 
Majeski, muito positivo; um discurso firme, 
demonstrando uma preocupação que não é só 
dele, é de nós todos; e o próprio deputado 
Hércules, que falou muito bem sobre a 
importância de manter os cuidados, a 
importância de entender que a doença 
continua. A doença continua de uma maneira 
muito intensa.  

O aumento da contaminação que está 
acontecendo no Brasil e no mundo é um 
número muito expressivo, então nós temos que 
ter cuidado. Não temos vacina. Enquanto não 
temos vacina, temos que usar máscara, trocar a 
máscara de três em três horas e não ficar se 
enganando que está usando máscara.  

A nossa população ela não se 
conscientizou e ainda não entendeu a gravidade 
dessa doença. As pessoas usam máscara para 
cumprir uma obrigação, mas elas não têm o 
sentimento que a máscara é, no momento, o 
que nós temos de melhor, associado 
naturalmente ao distanciamento social, 
associado com higiene pessoal de uma maneira 
geral. Quem não tem álcool em gel usa sabão 

feito de soda, lá da roça. Vai matar o vírus do 
mesmo jeito.  

Então, se não tiver álcool gel, usa 
qualquer produto tipo sabonete, sabão, 
detergente, que nós vamos também matar o 
vírus. Então, esses cuidados estão sendo 
negligenciados. Infelizmente, se continuar nesse 
ritmo, muitas situações vão ter que ser 
endurecidas, porque senão vamos ter um 
crescimento exponencial dessa doença, 
entupindo os hospitais de doentes e não terá 
UTI para todo o mundo, vamos ter que reabrir 
todos que estão fechados. É muito importante 
esse discurso, essa fala tentando esclarecer a 
população.  

E, Hércules, também aproveitando, eu 
não ia nem falar hoje porque não estou 
passando muito bem, mas a fala do Doutor 
Hércules me motivou. Nós estamos no mês de 
prevenção do câncer de próstata. E aí eu 
pergunto: Doutor Hércules, o pessoal tem que ir 
fazer os exames, mas fazer esses exames em 
que lugar se não tem urologistas para atender? 
Se esses serviços não estão bem organizados 
nem nos municípios nem no estado? Uma 
dificuldade imensa para conseguir uma 
consulta. Essas pessoas mesmo sabendo da 
necessidade e da importância nem todas vão ter 
acesso, que é uma coisa que eu clamo. No 
momento dessas campanhas tem que mobilizar 
o pessoal para ajudar a atender todo o mundo 
do estado. Nós não podemos ficar desse jeito!  

Então é um absurdo que as pessoas 
precisam fazer mamografia e não tem 
mamografia para todo o mundo. O acesso é 
difícil, principalmente para aquelas pessoas que 
mais necessitam, para os pobres, aqueles que 
estão lá nos rincões, são pessoas que têm uma 
dificuldade imensa de chegar ao sistema.  

Então este é um alerta que eu faço à 
Secretaria de Saúde, porque nós estamos no 
mês da prevenção, mas não pode ficar só em 
comemoração, não, nós temos que ter ação. 
Infelizmente, essas ações não estão sendo feitas 
de uma maneira objetiva e clara para que a 
população possa usufruir desses benefícios.  

 
O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – 

Permite-me um aparte, Dr. Emílio?  
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O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Pois não! 

 
O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – Na 

verdade, a pergunta que você me fez você já 
respondeu. Nós temos que cobrar, é o que nós 
estamos fazendo. Quem tem que responder 
onde fazer é o Município e o Estado. Na 
verdade, o papel nosso, da Comissão de Saúde, 
é fazer o alerta e cobrar, o que nós temos feito.  

Obrigado pelo aparte.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Bem, então, não estou passando muito bem, 
estou em tratamento da Covid. Graças a Deus 
estou indo bem. Nosso deputado Theodorico 
Ferraço já viu meu semblante e acha que estou 
bem. E, realmente, estou bem. Graças a Deus, 
estou evoluindo bem.  

Vou encerrar por aqui minha 
participação.  

Devolvo a palavra ao senhor presidente 
Torino Marques.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Ok. 
Com a palavra Engenheiro José 

Esmeraldo.  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Senhor presidente Torino Marques, senhores 
deputados presentes, estou vendo aqui nosso 
querido Theodorico Ferraço, nosso amigo 
Doutor Hércules, Emílio Mameri, é quem eu 
vejo na tela. 

Quero fazer um agradecimento 
especial a todos os amigos e amigas que 
votaram no Sérgio Sá, 40. Uma votação limpa, 
uma votação (Inaudível) onde as pessoas que 
votaram no Sérgio, votaram conscientes. 

Conscientes! Então, quero fazer esse 
agradecimento especial a todos os meus 
queridos amigos, amigas, que, no dia 15, 
nesse domingo que passou, democraticamente 
foram aos seus locais de votação e depositaram 
o seu valioso voto. Agradecimento do pai do 
Sérgio, José Esmeraldo, e também do Sérgio. 

Lamentavelmente nem todos os candidatos 
tiveram esse procedimento.  

Eu já disputo eleição há vários mandatos 
e nunca vi na minha vida, nunca vi na minha 
vida, tanta gente, tanta boca de urna como 
houve nessa eleição. Uma coisa inacreditável, 
uma coisa nojenta, uma coisa absurda, o 
quantitativo de pessoas com camisas, 
identificadas, milhares de camisas. Eu digo isso 
porque peguei meu carro e andei em trinta 
locais de votação, até na região de Andorinhas, 
toda a Região de Santo Antônio, toda a Grande 
São Pedro, todas essas regiões tive a 
oportunidade de observar. É tanta gente que 
tinha, com uma determinada camisa, que a 
gente achava que não tinha condição de os 
outros ganharem em função da pandemia de 
boca de urna. Gente demais, gente de camisa, 
coisa incrível, inacreditável.  

E isso nos dá uma tristeza porque você 
faz o jogo limpo, você trabalha dentro da lei, 
mas sempre tem os foras da lei. 

Não vou ficar reclamando, mas fizeram o 
voto útil com o Sérgio. Aqueles que mandaram 
que fizesse o voto útil, ou seja, votasse no outro 
candidato, porque o Sérgio não tinha condições 
de ficar entre os dois, fizeram um papel ridículo, 
um papel de cara covarde, um papel que não 
vale nem a pena eu aqui enumerar.  

Eu ainda vou fazer um vídeo contando a 
história de algumas pessoas que fizeram parte 
desse... Foram atrevidos, atrevidos. Se um cara 
é de um partido, como é que você vai mandar – 
e eu tenho várias testemunhas – o cara votar no 
outro cara, no outro candidato, porque o 
candidato do partido não tem condições de 
ganhar? Então, vamos votar no outro! Isso é 
coisa de pilantra, isso é coisa de moleque! Isso 
não é coisa de homem, não!  

Falsidade eu passo bem longe! Se tem 
um cara que não gosta de falsidade sou eu! Sou 
cara de palavra! Eu dou a minha palavra e 
cumpro! Aconteça o que acontecer! Pode vir 
tempo frio, tempo quente, temporal, vento sul, 
o que for!  

Agora pedir voto útil para um candidato 
de outro partido? Nada fica às escondidas! Nada 
fica às escondidas! Essas pessoas que pediram 
não têm moral nenhuma, até mesmo porque 
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estão envolvidas em coisas erradas e a gente 
tem informação, tem informação, corre o risco, 
corre o risco.  

Eu fiz dois vídeos. Não me arrependo de 
ter feito esses dois vídeos. E deram um 
resultado danado esses dois vídeos, Theodorico 
Ferraço! Foi lá na bucha, porque traidor tem 
que tomar porrada. E eu fui lá na bucha! E tenho 
certeza absoluta que o segundo lugar teve o 
dedo desse cara aqui Zé Esmeraldo, porque 
atingiu o objetivo.  

Não gosto de traidor. Não gosto de 
ingratidão. Da mesma forma que eu coloco, eu 
também sei tirar. Então, fica aqui a minha 
indignação com esse tipo de comportamento, 
achando que os outros são bobos, achando que 
os deputados não vão falar nada. Mas comigo 
vocês quebram a cara! Quebram a cara, porque 
vocês têm rabo. O rabo de vocês é maior do que 
rabo de jumento, passa lá em baixo. E eu não 
vou me calar. Vocês não brinquem com esse 
tipo de situação, porque isso é muito sério. Isso 
é muito sério! 

Vamos trabalhar dentro da lei. Vamos 
trabalhar dentro da honestidade. Nós não 
botamos uma boca de urna, até mesmo porque 
a lei não permite. Nós respeitamos a lei. 
Respeitamos a lei. Um centavo nós não demos 
para ninguém.  

Agora teve milhares de pessoas, 
mobilização diabólica! E eu não vejo o jornal 
falar nada. Muito pelo contrário, enaltece 
alguns desses bandidos. Enaltece! Eu não sei por 
que elementos da imprensa... Talvez por já ter 
sido empregado em épocas passadas, talvez não 
fale nada. Fica todo mundo quietinho.  

Mas, enquanto eu estiver na Assembleia 
Legislativa, os senhores terão as informações 
verdadeiras, as informações corretas, doa a 
quem doer! Não tenho medo de cara feia! Não 
sou filho de pai assustado! Eu lido com a lei, eu 
respeito a lei. Quando eu assumi como 
deputado estadual, eu fiz o meu juramento. 
Jurei defender que vou fazer isso até o último 
minuto. Agora não posso me calar numa eleição 
dessa.  

Milhares de pessoas! Tinha gente 
subindo até no poste! Subindo no poste para 
ver se alcançava quem estava lá dentro! É um 

negócio absurdo! Eu me deparei com vários, 
cara que eu conheço, conheço de nome, 
conheço muita gente dentro de Vitória. Talvez o 
cara que conhece mais gente dentro de Vitória 
pelo nome, onde mora, chama-se Zé Esmeraldo.  

Agora, você chegar num local de votação 
e ver toda aquela parafernália, todo aquele 
montaréu de gente, aquele mundo de gente, 
tudo propositivo para um candidato é 
vergonhoso.  

Eu saio da eleição do Sérgio de cabeça 
erguida, graças ao bom Deus e muito mais ao 
Sérgio, porque nós respeitamos a democracia. A 
democracia tem que ser respeitada.  

Quem pede voto útil contra um 
companheiro, para mim, é bandido. Quem pede 
voto útil contra o companheiro, para mim, é 
pilantra. Não é cara que merece o meu respeito. 
Nem o meu respeito, nem o de ninguém. Eu 
tenho oito testemunhas aqui que vieram me 
falar em alto e bom som: Fulano de tal pediu 
para votar no candidato tal, em detrimento do 
40.  

Que palhaçada é essa, cara!? Vocês 
pensam que eu vou ficar quieto? Vocês acham 
que eu vou ficar quieto? Me aguarde! Me 
aguarde! Da mesma forma que eu fiz vídeos 
verdadeiros, faço também com essas pessoas 
que merecem cacete e estou pronto para dar!  

Eu não lido no errado. Nunca ninguém 
vai falar assim: Ah, Zé Esmeraldo botou a mão 
em um centavo. Nunca! Eu não preciso! Não sou 
doido, não sou maluco, não sou irresponsável!  

Agora, fizeram miséria aqui dentro de 
Vitória. Repito: um monte de pilantra 
comandando a campanha! Bandidos! Fizeram 
miséria! Miséria mesmo! Lamentavelmente foi 
isso que foi feito dentro de Vitória. Eu 
presenciei. É difícil você identificar no momento, 
mas você está vendo! Você está vendo a 
movimentação diabólica, a movimentação da 
capetice, aquele monte de capeta, todo mundo 
com seu fuzilzinho e querendo alcançar os 
objetivos. 

Então fica aqui a minha indignação! 
Agora mesmo eu falei com uma pessoa do 
deputado que ligou para mim, eu falei com ele: 
Oh, cara, eu sempre votei nos projetos do 
governador. Nunca deixei de votar um projeto 
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do governador. Todos eu votei. Agora tem hora 
que a gente fica tão decepcionado, porque a 
pior coisa que tem é ingratidão. E eu não sou 
ingrato. Eu sou um cara correto. Eu sou um cara 
honesto. Eu sou um deputado ficha limpa. Eu 
sou um deputado que não leva desaforo para 
casa para ninguém. Para isso, eu ando direito. 
Eu ando correto. 
 Fica aqui, então, essa palavra deste 
deputado! 
 
 O Sr. Theodorico Ferraço – (DEM) – V. 
Ex.ª me permite um aparte, deputado? 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Aguardem! Lá na frente, depois vocês não 
reclamem! Aqueles que vocês detectaram para 
dar voto útil, para tirar o voto do Sérgio e levar 
para o outro, a mando, a mando, vocês estão 
num caminho errado. Esse depoimento que eu 
estou dando aqui, eu vou inclusive gravar e dizer 
o seguinte: vocês estão num caminho errado. 
Como é que um companheiro, um amigo, um 
cara que sempre foi cem por cento pega uma 
empreitada dessa? O sujeito tem a capacidade 
com uma carinha de palhaço, de sagui do brejo! 
Cara de sagui do brejo! A verdade é essa! Chega 
e faz um papel desse, achando que nós não 
vamos saber depois. E fica tudo por isso 
mesmo? Fica não! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado José Esmeraldo, acho que 
alguém pediu aparte para V. Ex.ª. Foi o 
deputado Theodorico? 
 
 O Sr. Theodorico Ferraço – (DEM) – Foi 
exatamente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Ah, então, tá. Só para concluir, 
deputado, aí o senhor conclui e o deputado José 
Esmeraldo encerra. 
 
 O Sr. Theodorico Ferraço – (DEM) – 
Deputado José Esmeraldo, eu calculo neste 
momento quantos pais gostariam de estar no 
seu lugar falando sobre um filho da dignidade, 
do exemplo do Sérgio, não só como homem 

público, mas como profissional. Ele vai voltar 
para a Assembleia Legislativa, José Esmeraldo. 
Ele fez concurso público. Ele passou. Ele vai 
honrar e dignificar esta Casa de Leis. Eu quero 
parabenizar V. Ex.ª pelas palavras que V. Ex.ª se 
dirige ao Sérgio. São palavras honestas. 
Parabéns, José Esmeraldo. O Sérgio merece toda 
essa gentileza, toda essa gratidão, todas essas 
homenagens de um pai, que os outros se 
orgulham também de estar do seu lado. 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Quero agradecer a você, meu amigo Theodorico 
Ferraço, pela sua fala. Muito obrigado. 
 Concluí a minha fala, nosso amigo 
Torino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Valeu, amigo. Valeu! Isso aí! Parabéns 
pela fala, pela defesa. O filho é sempre o 
exemplo do pai, com certeza, e a gente tem que 
fazer essa defesa mesmo. 

São três horas e vinte e seis minutos. 
Antes de eu encerrar a nossa sessão plenária de 
hoje, quero mandar um abraço muito especial 
aos nossos queridos telespectadores que nos 
assistem neste exato momento. Muito obrigado 
sempre pela audiência! 

Vou dizer aqui onde você também pode 
acessar e assistir à nossa programação diária, os 
canais pelos quais você pode chegar até a nossa 
programação diária. É muito importante saber o 
que acontece na Casa de Leis do candidato que 
você colocou aqui para representá-lo. 3.2, 
aberto e digital; 319.2 da GVT; 12 da Net; 23 da 
RCA; e 519 da Sky. Também estamos 
transmitindo ao vivo, on-line, pelo YouTube, e 
claro, no Facebook, site da Casa. 

Quero mandar um abraço muito especial 
aos nossos colaboradores, os cinegrafistas 
Clebinho, Tamires, Mariana, Guga Prates e 
Alexandre; fotógrafos, a Helen - Ei, Helen! Está 
tirando foto de mim agora. Obrigado, Helen! -; 
repórteres Wanderley - grande amigo 
Wanderley, fera -, Lenise, outra fera, e ela, que 
daqui a pouco vou chamar. Está só esperando 
ali. 

No corte, o grande amigo Charles e 
Jasson Campos, obrigado pelo carinho de vocês; 
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no som, o Bruno e o Tadeu, que deixam a voz da 
gente sempre bem equalizada aqui, feras 
também; na limpeza, a Cátia Alvarenga; o 
garçom é o Lilico, nosso querido Eliones; 
seguranças, Evandro, Wellington, Ana Paula, 
Luis Ornellas; Diretor de Segurança Sandro 
Ferreira; Polícia Militar, tenente Ecyr, sargentos 
Noel, Divino e Soncini. 

Nas atas, Ediene e Karine; na Taquigrafia, 
Alessandra, Beto, Amanda e Thiago; diretor de 
DTI, Dorimar Mandatto; no painel, Gabriel, Alan 
e Fabiana Pontes; coordenador de painel, 
Luciano Barbosa; diretor de Plenário, Marcus 
Fardin; procurador, o doutor Vinícius de 
Oliveira; e o secretário Eduardo Casa Grande e a 
Margô Devos. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores e as senhoras deputadas e, 
também público que nos assiste para a próxima 
que será ordinária híbrida, virtual e presencial, 
amanhã às 9h, para qual designo: 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

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

exceto as matérias votadas hoje. 
Para dar sequência na programação, 

temos uma programação muito maravilhosa e 
extensa aqui na TV Ales, muito obrigado a todos 
que nos assistem, chamo ela que entende tudo 
de política, a nossa querida Patrícia Bravin. Boa 
tarde, Patrícia! Tudo bem? 

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 ao Projeto de Lei n.º 
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 e 
89/2020; discussão especial, em 
3.ª sessão, dos Projetos de Lei 
n.os 01/2020, 02/2020, 04/2020, 
05/2020, 19/2020, 20/2020, 
22/2020, 23/2020, 24/2020, 
29/2020, 38/2020, 41/2020 e 
44/2020; discussão especial, em 
1.ª sessão, dos Projetos de Lei 
n.os 66/2020, 71/2020, 77/2020, 
81/2020, 87/2020, 93/2020, 
101/2020, 112/2020, 113/2020, 
128/2020, 142/2020, 149/2020, 
151/2020, 163/2020, 165/2020, 
169/2020, 171/2020, 174/2020 e 
196/2020; discussão especial, em 
1.ª sessão, do Projeto de 
Resolução n.º 01/2020)  

 
 

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

 
De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não registrou 
presença o senhor deputado 
Enivaldo dos Anjos. 

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

 
_______________________________________ 
 

TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA 
VIRTUAL DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2020. 
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O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Invocando a proteção de 
Deus, havendo número legal, declaro abertos os 
trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. 

Dispenso a leitura da ata, considero 
aprovada, e solicito à Secretaria da Comissão 
que encaminhe cópia para o deputado Dr. 
Emílio Mameri. Se ele tiver alguma alteração a 
fazer na ata, ele poderá propor, e na próxima 
reunião a gente poderá apreciar. 

Peço à Leila, então, que faça a leitura do 
Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
E-mail da Secretaria de Estado da Saúde, 

encaminhando boletim epidemiológico, com as 
informações semanais das ações realizadas pela 
Sesa no combate à Covid-19, conforme ajustado 
na 6.ª reunião ordinária da Comissão de Saúde, 
por solicitação do excelentíssimo deputado Dr. 
Emílio Mameri. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Ciente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
Ofício n.º 155/2020 do excelentíssimo 

senhor deputado Dr. Emílio Mameri, indicando 
o nome do médico pediatra Dr. Rodrigo Aboudib 
Ferreira Pinto, para apresentar o tema “ O teste 
do Pezinho ampliado na rede pública de saúde 
de todo o país”, em sessão extraordinária. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Ciente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado! 

Vamos passar à Ordem do Dia, mas ainda 
não temos certeza se o Dr. Emílio vai aparecer, 
porque ele está com Covid. Então vamos passar 
logo... 

 

A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS – Ele vai aparecer, doutor, mas disse 
que vai se atrasar um pouquinho. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Então, vamos passar para o 
nosso convidado. 

Quem vai falar primeiro? É a Roziani que 
vai falar? 

Roziani, você está com o seu áudio 
desligado. 

 
A SR.ª ROZIANI PEREIRA – Doutor 

Hércules, bom dia! Bom dia a todos que estão 
na plataforma conosco. Eu sou a presidente e 
vou falar, e o Francisco Careta, que é o vice-
presidente, também vai falar. Tá bom? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Tudo bem. Com a palavra, 
então, a Roziani. 

 
A SR.ª ROZIANI PEREIRA – Bom dia. Eu 

estou presidente da Associação dos Hemofílicos 
- e outras coagulopatias - Estado do Espírito 
Santo. E quero muito agradecer a oportunidade 
de estar aqui apresentando os nossos pacientes, 
ao qual nós representamos. E, neste momento, 
eu vou passar para o Francisco se apresentar. 

 

O SR. FRANCISCO CARETA – Olá, bom dia 
a todos! Meu nome é Francisco Careta. Estou no 
cargo de vice-presidente da Associação dos 
Hemofílicos do Espírito Santo. E gostaríamos de 
agradecer ao Doutor Hércules e aos demais 
membros dessa Casa pela oportunidade de 
apresentarmos o que é a hemofilia e demais 
coagulopatias, o trabalho que temos realizado e, 
também, as demandas que precisamos para o 
melhor atendimento da nossa comunidade. 
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Então, se pudermos, quando possível, 
iniciar a apresentação, por favor. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Pode iniciar. 
 
A SR.ª ROZIANI PEREIRA – A Leila vai 

fazer para a gente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Enquanto a Leila prepara a 
apresentação, Francisco, você é Careta, parente 
de quem? É do Edson Careta por acaso? 

 
O SR. FRANCISCO CARETA – Eu sou de 

Castelo, Doutor Hércules. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – A pessoa Careta (Inaudível) 
... 

 
O SR. FRANCISCO CARETA – Sou de 

Castelo, mas hoje moro no município de Alegre. 
Agora, pode ser que seja parente do Edson. Eu 
não me recordo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – O Careta é da família do 
Rubens, o falecido Rubens Careta, e é o pessoal 
que cuidava do cinema nosso. Não só lá no Sul, 
mas aqui também. Até no Ibes tinha um cinema 
ali, o Atarac, muitos anos. 

 
O SR. FRANCISCO CARETA – Aterac. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Aterac. 
 
O SR. FRANCISCO CARETA – Sim, que os 

Careta compraram. Perfeito, é isso mesmo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Então, está bom. 
Então, fica à vontade, Leila. Já começou a 

apresentação e você ou Roziani poderá ir 
falando sobre o assunto. 

 
O SR. FRANCISCO CARETA – Muito 

obrigado! Eu e Roziani faremos, então, uma 

apresentação, onde eu começarei falando um 
pouco da parte mais clínica das coagulopatias. 
Então, a Roziani vai apresentar o trabalho que a 
associação vem desenvolvendo e o que nós 
precisamos que seja implementado aqui, no 
Espírito Santo, para que alguns problemas 
possam ser solucionados. 

Então, essa é a nossa apresentação, na 
trigésima reunião ordinária virtual da Comissão 
de Saúde e Saneamento, organizada por 
comissões visuais. 

 
(São apresentadas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 

 
O próximo slide, por favor. 
Esses daqui são os membros da nossa 

Associação. Como a Roziani Pereira, ela já se 
apresentou, e ela vai voltar a falar mais para a 
metade da apresentação, ela está no cargo de 
presidente. Eu Francisco Careta, vice-
presidente, e temos também em destaque a 
Maria Lúcia Gozi Carvalho, ela é secretária da 
associação e é presidente de honra da 
Associação dos Hemofílicos do Espírito Santo. 

Por que presidente de honra? Como será 
apresentado no próximo slide – o próximo slide, 
por favor, Leila –, a Associação dos Hemofílicos 
é fundada no ano de 1989. No ano de 1989, o 
tratamento para hemofilia e outras 
coagulopatias era muito precário, era 
praticamente inexistente. 

Talvez os senhores se recordem de um 
hemofílico que foi famoso na década de 80, que 
foi o Herbert de Paula, o Betinho, ele tinha 
hemofilia. Na década de 80, como todos nós 
sabemos, foi quando existiu a epidemia da Aids 
e o Betinho veio a falecer vítima da Aids, assim 
como o seu irmão, Henfil. Então é um capítulo 
muito triste da história da hemofilia onde 
existiam muitas contaminações. 

Como os senhores verão, hoje o cenário 
é muito diferente. Nós temos um tratamento, 
mas como verão também, esse tratamento ele 
precisa chegar a todos os pacientes. 

Então, feita essa primeira apresentação – 
a introdução –, a associação é antiga, ela já tem 
mais de trinta anos, ela é regularmente 
registrada no CNPJ, quer dizer, nós estamos 
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regulares no CNPJ. Nós somos uma organização 
não governamental onde todos os diretores são 
voluntários, ou seja, ninguém da diretoria, que 
atua na associação, é remunerado por trabalhar 
dentro da hemofilia e outras coagulopatias, e 
nós atuamos na representação de pessoas com 
coagulopatias no estado do Espírito Santo. 

Próximo slide, por favor. 
Então, essa é a nossa população em 

números: pessoas com hemofilia A, somos 
trezentas; com hemofilia B, noventa e cinco. 
Existe uma diferença entre a hemofilia A e a 
hemofilia B que é justamente sobre a proteína 
que atua na coagulação do sangue. Já vamos 
falar sobre isso. 

Doença de Von Willebrand, que é uma 
outra coagulopatia e demais coagulopatias mais 
raras, são quinhentas. Total, cerca de 
novecentas pessoas com coagulopatias, no 
Espírito Santo. 
 Ou seja, quinhentas famílias com coagulopatias 
aqui. Porque a hemofilia - e outras 
coagulopatias - é um drama onde não apenas a 
pessoa com hemofilia vive nessa condição e sim 
também toda a sua família; às vezes, também, o 
tio, o primo. É uma doença que envolve a 
família toda. Ou seja, novecentas pessoas 
acometidas, mas o número de pessoas 
envolvidas é muito maior. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Posso fazer uma pergunta? 
 
 O SR. FRANCISCO CARETA – Pois não. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Não é uma doença 
hereditária. É uma doença familiar, né? 
 
 O SR. FRANCISCO CARETA – Sim.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Conforme a mãe é, o filho 
tem que ser. Então, não é hereditário. É isso? 

 
 O SR. FRANCISCO CARETA – Ela é 
hereditária. No entanto, Doutor Hércules, ela é 
transmitida pelo cromossomo X, de maneira que 
um homem manifesta e a mulher é o que você 

diz portadora assintomática. É transmitida da 
mãe para o filho. 
 Existem mulheres com hemofilia, mas é 
muito raro. O que temos, sim, são mulheres 
com a doença de von Willebrand, porque a 
transmissão genética já é diferente, já não é 
mais ligada ao cromossomo X. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Ok. 

 
 O SR. FRANCISCO CARETA – Então, a 
nossa missão na associação: realizamos eventos 
educativos. Como, no verão, temos vários 
projetos desenvolvidos pela associação. E 
também advogamos pela melhoria de acessos a 
serviços e a melhor qualidade de vida para 
pessoas com coagulopatias. Que é justamente o 
propósito de estarmos aqui apresentando as 
nossas demandas para os senhores, e é por isso 
que agradecemos, mais uma vez, essa 
oportunidade. 
 Então, o que são coagulopatias? Onde 
está incluída a hemofilia? Coagulopatias são 
problemas na coagulação do sangue. Por 
exemplo, todos nós nos cortamos. O que se 
espera é que depois que ocorra um corte, que o 
sangue coagule. O que se espera é que depois 
que o nosso nariz começa a sangrar, que o 
sangramento coagule, pare de sangrar. Não é 
isso que acontece com quem tem hemofilia. 
Pessoas com hemofilia sangram muito mais do 
que o normal. 
 Então, nossos cortes demoram muito 
mais tempo para parar de sangrar, os 
sangramentos da gengiva demoram muito mais 
tempo para parar de sangrar. E existem 
sangramentos internos: úlceras, pancadas, 
pancadas no músculo...Tudo isso vai resultar 
num sangramento muito intenso. 

Existe outro sangramento 
também...Inclusive, sangramentos podem ser 
fatais. Por exemplo, pancadas na cabeça, 
pancadas no tórax e abdome podem ser fatais. 
Existe outro sangramento que não é fatal, mas 
como vocês vão ver traz um grande drama para 
quem tem hemofilia: são os sangramentos 
dentro das articulações. Isso vai ficar mais claro 
nos próximos slides, quando a gente vai 
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apresentar imagens. Mas já quero adiantar isso 
para vocês: que os sangramentos nas 
articulações são sangramentos extremamente 
importantes porque se não forem tratados 
corretamente vão ocasionar deficiência física 
ainda na infância. 

Por que esses problemas na coagulação? 
Bom, a coagulação é formada através da 
atuação de várias proteínas que estão presentes 
no sangue. Essas proteínas são chamadas de 
fatores da coagulação. Os fatores são 
numerados como se fossem algarismos 
romanos. Então, a gente tem o fator I, fator II, 
fator III. O que causa hemofilia A é a falta do 
fator VIII. O que causa a hemofilia B é a falta do 
fator IX, que estão em destaque aí no segundo 
parágrafo: As proteínas mais afetadas são o 
fator VIII, fator IX e o fator de von Willebrand, 
que causa doença de von Willebrand. 

Ainda, as hemofilias são classificadas de 
acordo com a gravidade. Existem aqueles 
pacientes que são muito graves. Por que eles 
são mais graves? E existem aqueles que são 
moderados e aqueles que são leves. Por que 
isso? Está relacionado com a quantidade de 
proteína que falta no organismo. Pessoas que 
são graves têm praticamente nenhuma 
produção de fator VIII e de fator IX. Pessoas que 
são moderadas têm uma produção 
intermediária. Pessoas que têm hemofilia leve 
têm uma produção um pouco maior. Isso reflete 
em quê? Na clínica do paciente. Quem é grave 
tem muito mais sangramentos. Então, na falta 
de fator VIII, de fator IX e do fator de von 
Willebrand, o que acontece? 

Trouxe uma imagem...Todo mundo já fez 
esse joguinho de colocar os dominós em pé e 
derrubar o primeiro. O que acontece quando a 
gente derruba o primeiro é que todos os outros 
dominós caem em sequência. Por que trazer 
essa analogia? Porque na coagulação do sangue 
acontece assim. Como eu disse, existem vários 
fatores, o fator I, o fator II, o fator III – são vários 
–, o fator VIII e o fator IX. O que se espera 
quando começa um sangramento é: um fator 
ativa o segundo, que ativa o terceiro, que ativa 
o quarto e precisa passar pelo fator VIII e 
também pelo fator IX. Acontece que na ausência 
do fator VIII ou na ausência do fator IX, com a 

ausência do fator de von Willebrand, a 
coagulação não prossegue. É como se a gente 
retirasse um dominó nessa pilha e derrubasse. 
Quando chegar justamente naquele que está 
faltando, é interrompida a queda dos dominós. 
Então, dessa maneira que se caracteriza a 
hemofilia. É uma doença hereditária, que é 
ocasionada por defeitos da coagulação do 
sangue, ocasionada pela falta do fator VIII, do 
fator IX ou do fator de von Willebrand. Usando 
como analogia, seria como um diabético que 
não produz insulina. Mas, no caso da hemofilia, 
é a falta do fator VIII, do fator IX ou do fator de 
von Willebrand.  
 Pois bem, então falei sobre esses 
sangramentos. Existem os sangramentos na 
pele, nas mucosas, boca, nariz, no intestino, no 
esôfago, na cabeça, que podem ser fatais; e 
existem os sangramentos nas articulações, que, 
embora não sejam fatais, os senhores verão que 
causa deficiência física. 

Essa é uma foto que mostra dois joelhos. 
E é um joelho de uma pessoa com hemofilia. A 
gente observa que um joelho está muito 
inchado e o outro joelho está normal. O que 
está causando esse inchaço no joelho é o 
acúmulo de sangue dentro da articulação. É 
sangue mesmo! Não é acúmulo de água igual 
acontece quando a gente vai jogar bola no final 
de semana e, aí, o joelho fica com aquele edema 
com água. Não é. Isso é sangue! Por que tem 
esse sangue? Justamente porque em impactos é 
normal romper veia. É por isso que a gente fica 
com um roxo na pele quando bate. A gente 
bate, fica o roxo, por quê? Porque rompeu uma 
veia. Microscópico, mas rompeu. Não dá para 
ver, é interno. A mesma coisa acontece com as 
articulações. As articulações possuem vasos 
sanguíneos em volta. Qualquer pequena 
pancada em quem tem hemofilia e quem é 
grave, às vezes, nem precisa tomar pancada. O 
simples fato de a pessoa correr, o simples fato 
de a pessoa subir uma escada, sentir uma leve 
torção, já vai romper vasos sanguíneos que são 
microscópicos, que em uma pessoa normal esse 
rompimento dos vasos sanguíneos seria 
imediatamente reparado pela coagulação do 
sangue. No entanto, como em quem tem 
hemofilia o sangue não coagula, qual vai ser a 
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consequência? O sangue continua vazando 
dentro da articulação e, por consequência, a 
articulação fica repleta de sangue, e é por isso 
que a gente tem esse joelho desse tamanho. É 
sangue.  

E quem tem hemofilia – por exemplo, eu 
tenho hemofilia e o marido da Roziani tem 
hemofilia. Daqui a pouco, Roziani já vai falar 
novamente – a gente tem esse tipo de 
sangramento se a gente não tiver acesso ao 
tratamento, que é o que a gente já vai falar. 
Daqui a pouquinho, a gente já vai falar do 
tratamento, como que é feito.  

Então, qual é a consequência desse 
sangramento nas articulações? 

O próximo slide, por favor. 
Pois bem, essa é uma figura 

representativa que mostra justamente o que 
acontece quando ocorre um sangramento 
dentro da articulação. Dei o exemplo do joelho. 
Ocorre que o sangue entra na articulação e, 
depois de alguns dias, o próprio organismo se 
encarrega de reabsorver esse sangue de 
maneira que passa uma, duas semanas e o 
joelho volta ao tamanho normal. 
Aparentemente está normal, mas o que pode 
acontecer de ruim? Pode acontecer de esse 
joelho sangrar de novo e outra vez e outra vez, e 
ficar nesse ciclo repetitivo. E a consequência é o 
sangue na articulação, que não é uma coisa 
natural. O sangue na articulação é tóxico. E o 
sangue começa a destruir a cartilagem. E 
quando destrói a cartilagem vai desenvolver um 
problema que alguns de nós conhecemos: a 
famosa artrose. E pessoas que não têm 
hemofilia geralmente vão desenvolver artrose 
com sessenta, setenta, oitenta anos; em 
hemofilia, se não for tratado, desenvolve 
artrose com cinco, seis, dez anos. Eu, por 
exemplo, tenho artrose no joelho desde que 
tenho sete, oito anos. E não corro desde que 
tenho dez anos. Então, esse é um drama que 
acontece em pessoas com hemofilia quando não 
recebem o tratamento. Chega um momento em 
que a artrose está tão avançada que a pessoa 
precisa colocar prótese no joelho. 

 O que é a prótese no joelho? A prótese é 
uma intervenção cirúrgica, é uma grande 
intervenção cirúrgica, é uma cirurgia de alta 

complexidade em que o ortopedista abre o 
joelho da pessoa e substitui aquela parte 
lesionada por uma estrutura de metal e de 
plástico, então coloca-se, assim, a prótese. 
 Como eu disse, uma pessoa que não tem 
hemofilia vai ter artrose com sessenta, setenta e 
oitenta anos; vai colocar prótese com essa 
idade. Quem tem hemofilia pode ter que 
colocar prótese, por exemplo, com vinte e cinco, 
com trinta anos, com trinta e cinco, por 
exemplo. Temos colegas que colocaram prótese 
com vinte e cinco anos, com trinta. 
 Qual é o problema de colocar a prótese 
em uma idade tão jovem? O problema é que as 
próteses têm tempo de vida. Existem próteses 
de melhor qualidade, que vão durar de dez a 
quinze anos, e existem próteses de pior 
qualidade, que vão durar menos de dez anos. 
 Acontece que depois que passa a 
validade da prótese, vamos supor, uma prótese 
de boa qualidade, uma prótese importada – e 
essa é uma demanda que nós temos, a gente 
precisa de próteses de boa qualidade, isso vai 
ser falado novamente –, uma prótese de boa 
qualidade, vai durar, vamos supor, quinze anos. 
Passados os quinze anos, a pessoa vai precisar 
fazer uma nova cirurgia, aí é uma cirurgia de 
maior impacto, porque tem mais complicações, 
existe perda óssea. Fazer a substituição da 
prótese é uma cirurgia ainda mais complicada, 
mas substitui. 
 Vamos supor então que essa prótese 
dure mais quinze anos e depois vai ter que 
passar por uma nova manutenção. Qual é o 
problema? Não existe manutenção para uma 
terceira prótese. E nós estamos falando de uma 
pessoa jovem que vai fazer uma cirurgia de 
prótese, se a hemofilia não for bem-tratada. Na 
melhor das hipóteses, teremos uma prótese que 
dura por quinze anos, com prótese de excelente 
qualidade, mas uma prótese de baixa qualidade, 
o tempo de vida vai ser muito mais curto. 
 Então, já adianto para os senhores que 
quando mal tratada, a hemofilia causa esse 
problema sério, a pessoa vai precisar colocar 
próteses em algumas situações e se a prótese 
não for de boa qualidade, o custo e a perda da 
qualidade de vida desse paciente vai ser muito 
considerável. 
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 Mas nós temos tratamento, felizmente 
nós temos tratamento. É um tratamento de alto 
custo onde ela é adquirida, ela é um dos 
tratamentos mais caros do Ministério da Saúde, 
é uma medicação que é comprada pelo Governo 
Federal e que encaminha para os hemocentros 
coordenadores de cada estado, no caso aqui do 
Espírito Santo, o hemocentro coordenador é o 
Hemoes, Hemocentro de Vitória. 
 Então, o hemocentro coordenador de 
Vitória, então, encaminha o medicamento aos 
hemocentros do interior do estado e nós já 
vamos relacionar quais são esses hemocentros 
do interior do estado. Ao todo nós temos cinco 
hemocentros que atendem os pacientes com 
hemofilia e com demais coagulopatias com o 
fornecimento da medicação, mas como os 
senhores verão: o tratamento de hemofilia não 
pode ficar restrito apenas à entrega da 
medicação. O paciente precisa ser reabilitado 
fisicamente. Como já foi apresentado nós temos 
dificuldades de caminhar, nós temos artrose de 
cotovelo, de tornozelo, de quadril, a gente 
precisa ser atendido por enfermeiros 
capacitados, ou seja, a gente precisa de uma 
equipe multiprofissional. Ainda os pacientes...  
 E como funciona a busca dessa 
medicação? Os pacientes precisam ir ao 
hemocentro mais próximo da sua residência 
para pegar a medicação. 
 Como que é feito o tratamento? O 
tratamento é intravenoso, quer dizer, é uma 
medicação aplicada na veia três vezes por 
semana, então eu realizo meu tratamento 
assim. Três vezes por semana eu punciono a 
minha veia e aplico a medicação, e eu tenho a 
medicação em casa, medicação suficiente para 
um mês. Todo paciente precisa ir até o 
hemocentro pegar a medicação, geralmente 
pega a medicação para um ou dois meses e leva 
a medicação para casa para, então, fazer o 
tratamento. 
 Então, como os senhores podem ver, a 
facilidade ou dificuldade no tratamento está 
justamente se o paciente tem facilidade ou se o 
paciente tem dificuldade de ir ao hemocentro. E 
como verão, existem pacientes que possuem 
grande dificuldade de buscar essa medicação 
justamente por terem que se deslocar. 

 A partir de agora, a Roziani vai continuar 
a apresentação. 
 
 A SR.ª ROZIANI PEREIRA – Gente, o 
Francisco falou essa parte técnica. Aqui, a gente 
tem slide de onde que ficam os outros 
hemocentros. Aqui nós temos a foto do nosso 
estado e onde que estão os hemocentros. 
 A associação ela vem trabalhando... Em 
2019, eu entrei como presidente da associação 
e aí nós começamos a fazer uma visita aos 
hemocentros e também aos pacientes do nosso 
estado. Foi surpresa porque, para nós da 
associação, quando se fala em medicamento, 
medicamento caro, cinco hemocentros dentro 
de um estado que não é tão grande, uma 
quantidade de pacientes que também não é tão 
grande para ser atendida, porque uma boa 
parte é hemofílico A grave, e precisa desse 
tratamento continuado, mas tem uma parte que 
é hemofílico moderado ou hemofílico leve, e 
esses pacientes não têm tanta necessidade de 
serem acompanhados numa frequência como os 
hemofílicos A grave. E aí, para nossa surpresa, 
quando nós começamos a conhecer as 
dificuldades dos pacientes, nos assustou 
bastante. 
 Nós temos pacientes que vão até 
Cachoeiro de Itapemirim para pegar fator. Nós 
temos pacientes que vão ao Hemocentro de 
Linhares, ao Hemocentro de Colatina e ao 
Hemocentro de São Mateus. E aí, por serem 
cidades que ficam em regiões centralizadas, ali o 
fator, para eles irem buscar, a dificuldade para 
acesso a esses medicamentos, para os pacientes 
que são de baixa renda, é gigantesca. E alguns 
pacientes ficaram com sequelas justamente por 
essas dificuldades, por essa dificuldade de ir até 
o local. 
 Aqui, a gente tentou mostrar para vocês 
onde nós temos um paciente que fica em 
Cedrolândia, interior do estado, e o hemocentro 
em que ele pega o fator. Se a gente olhar, são 
cento e onze quilômetros somente de distância 
do ponto da casa dele até o hemocentro. 
 Se fosse de carro, pelo que é 
apresentado aqui pelo Google Maps, ele 
gastaria uma hora e quarenta e cinco minutos, 
só que a realidade desse paciente nosso é muito 
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diferente. A realidade do nosso paciente é que, 
quando ele vai sair de casa para buscar o fator, 
ele levanta de madrugada, às quatro da manhã, 
ele vai até o primeiro ponto de ônibus, que fica 
próximo a uma BR, e dali ele vai pegar um 
ônibus às seis e meia da manhã, vai até a cidade 
de Nova Venécia, que ele vai gastar em torno de 
quase uma hora. Ele vai precisar de alguém para 
ficar na casa dessa pessoa até o horário de 
pegar um próximo ônibus a São Mateus. 
 Aí ele chega a São Mateus, vai para o 
Hemocentro, pega o fator. E aí a gente tem que 
lembrar que o fator precisa estar em uma bolsa 
térmica, numa caixa de isopor ou qualquer coisa 
que retenha a temperatura fria, que mantenha 
essa temperatura por até doze horas. 
 Esse paciente vai ter que levar essa caixa 
de isopor. Parece brincadeira, mas são várias 
caixas. Eu brinco que a geladeira dos nossos 
pacientes é uma geladeira só para fator, os 
nossos pacientes hemofílicos A grave. 
 E aí ele vai voltar para Nova Venécia e vai 
ter que esperar um ônibus só no dia seguinte, 
porque Nova Venécia para o local da casa dele 
só tem um ônibus de ida e um ônibus de volta. 
Então, nesse meio campo que ele foi para São 
Mateus, o ônibus que sai de Nova Venécia para 
ir para a região onde ele mora já voltou para o 
local. Então, ele vai ter que esperar o dia 
seguinte para, no dia seguinte à tarde, somente 
à tarde, ele conseguir voltar para casa. 
 Um paciente desse vai ter dificuldade em 
adesão ao tratamento, em adesão à profilaxia. 
Por quê? Imagina você, uma vez a cada mês, 
sair, ficar fora da sua casa três dias, para buscar 
o medicamento. Aí a gente fala: Ah, mas o 
medicamento já está ali, é só ele fazer o 
tratamento. Só que a gente tem que lembrar 
que ele, também, tem lesão. Essa lesão dificulta 
o deslocar, o andar, o ficar por muito tempo 
sentado, porque ele é um dos pacientes que 
precisa de prótese.  

Então, a gente vai pegar um paciente 
que não aguenta ficar em pé, não suporta ficar 
sentado, que já está com uma grande 
quantidade de dor, e passa três dias fora de 
casa. E, aí, eu fiquei pensando: Gente, como 
fazer para ajudar esses pacientes? O que é que 
já existe de pronto, que o sistema já oferece? 

Aí nós lembramos de que toda semana, 
ou a cada três dias, sai um carro para pegar 
bolsa de sangue em Nova Venécia, e voltar para 
São Mateus. Recolhe esse sangue e leva de 
dentro de um município para o outro. Então, 
esse trajeto já ficaria menor. Quando a gente 
apresenta isso, a gente pensa que as Prefeituras 
têm carros também que vão para o interior, 
para levar os médicos, para levar todo esse 
grupo necessário para atendimento.  

Qual seria a proposta da associação, 
neste momento? Nós precisamos demonstrar 
que o paciente precisa do que já é ofertado. Se 
nós já temos essa oferta, se nós já temos essa 
demanda, que já basta, se o paciente 
conseguisse, de alguma forma, entrar em 
contato e fazer essa comunicação entre o 
hemocentro e essa rede que já existe, esse 
trajeto diminuiria, a adesão do tratamento ao 
paciente, o medicamento chegaria mais 
facilmente. E, assim, o paciente não teria a 
desculpa de não fazer o tratamento com uma 
frequência necessária, indicada pelo 
hematologista.  

Eu queria que vocês entendessem que, 
hoje, a associação tenta visualizar os pacientes o 
mais real possível. É algo que nos assombra, às 
vezes, ver um paciente que não aguenta mais 
dobrar a perna, chorando de dor, pedindo quase 
que clemência para continuar a frequência dele 
de tratamento.  

Este projeto Acolher, é um projeto que 
nós desenvolvemos com uma característica 
diferente. Esse projeto, começamos com mães 
que têm seus filhos e que não sabem ainda 
como executar o tratamento. E aí nós fomos 
agora, quando começou a pandemia, a 
associação começou a fazer um trabalho de 
campo para ver as pessoas que estavam com 
dificuldade financeira para comprar comida, a 
questão de tratamento, e aí nós começamos a 
levar cestas básicas às casas das famílias mais 
carentes. Nós temos uma quantidade não tão 
grande, mas nós temos uma quantidade de 
pacientes que precisam dessa disponibilidade, 
dessa ajuda da associação. 

E, ao chegar à casa de um desses 
pacientes – criança, tem cinco anos –, eu 
perguntei à mãe se o fator já estava na 
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geladeira, se estava tudo certo. Caso o filho 
sofresse algum impacto ou precisasse da dose, 
se ela tinha a dose do fator em casa. E, para a 
minha surpresa, não tinha. E aí eu fui perguntar 
a ela como é que ela tem uma criança 
hemofílica e ela não viu a necessidade de ter um 
fator. E aí a informação não chega. São coisas 
em que nós precisamos educar a cada dia essas 
mães. 

Então, a gente fez esse projeto Acolher 
para que as famílias que já estão estruturadas, 
que já têm o conhecimento, que já têm uma 
facilidade em transmitir o como fazer e como 
atuar junto com essas outras famílias que não 
conhecem, então, seriam os anjos. Nós, 
associação, daríamos esse suporte, dentro dessa 
questão.  

E aí, esse projeto Acolher também, nós 
acabamos usando-o para uma outra questão. 
Para nossa surpresa, no interior do estado, nós 
temos pacientes hemofílicos graves que não 
têm geladeira. Como guardar o fator? Você 
imagine que o paciente está levando para casa 
em torno de uns quarenta mil, de quarenta a 
cinquenta mil em medicamento. Ele precisa da 
geladeira do vizinho para deixar o fator. O fator 
precisa estar em uma temperatura ideal. Por ser 
grande quantidade de medicamento, esse 
vizinho não vai ter o cuidado que precisa, 
porque, se vai descongelar, ele vai tirar tudo 
para fora. Esse medicamento vai perder 
qualidade, e, na hora de fazer o tratamento, 
esse tratamento não vai ter a qualidade 
necessária.  

E aí, a gente pensou o seguinte: um 
amigo ajudando outro amigo a ter fator em 
casa. Que seria, olhando para essas 
necessidades - então a gente precisa de um 
voluntariado maior - não são as famílias, mas 
nós temos algumas, que precisam dessas ajudas. 
Então, nós começamos a visualizar esses 
pacientes, e tentar ajudar dessa forma, 
também. E aí, quando isso acontece, nós 
conseguimos minimizar a dificuldade do 
tratamento, mais uma vez. 

O projeto Diretoria Itinerante foi um 
projeto que nos emocionou muito. Foi nesse 
projeto, nós andamos quatro mil quilômetros 
dentro do estado, a Diretoria, indo dentro dos 

hemocentros para capacitar profissionais, 
estudantes, enfermeiros que já atuam na rede 
pública, no SUS, aqui no estado, dentro dos 
hospitais de emergência.  

E, para nossa surpresa, houve uma 
adesão muito grande desses profissionais. Por 
quê? O que acontece? Os pacientes, por serem 
raros, não são todos os dias que vai ter paciente 
hemofílico passando por um hospital de 
emergência. E aí, esse paciente começou a 
reclamar que, quando ele chega ao hospital, ele 
levou um impacto, ele recebeu uma pancada, 
seja ela no tórax ou bateu com a cabeça em 
algum lugar, e ele chega ao hospital para ser 
atendido, noventa por cento dos profissionais 
que estão atuando na área, não conhecem o 
que é hemofilia.  Eles vão ter um pouco de 
dificuldade de chegar, até os enfermeiros aplicar 
o fator, eles têm dificuldade. Então, tipo assim, 
você imagina, se um paciente que está 
sangrando, e que ele tem risco de ter um 
problema um pouco maior, caso o tratamento 
não seja rápido, o fator não seja aplicado 
rápido, ele vai ter um problema muito sério, 
pode ir a óbito. E, para a nossa surpresa, muitos 
dessa rede, não conhecem tratamento para 
hemofilia. 

E aí, a gente começou a ir dentro desses 
espaços, os hospitais, os hemocentros, e junto 
com profissionais capacitados, treinados pelo 
Hemoes. Aqui nós temos uma foto de 
Cachoeiro, nós temos uma foto de São Mateus, 
com uma enfermeira que atua dentro do 
hemocentro, onde nós começamos a falar com 
esses profissionais e capacitar esses 
profissionais.  
 O que a associação hoje precisa 
demonstrar para vocês? Já existe uma 
capacitação integrada do Hemoes junto a essas 
redes. O que é que falta? É porque existe um 
rodízio de profissionais muito grande, mas 
muito grande, a cada dia é um profissional que é 
capacitado. Ele fica ali em torno de um ano, um 
ano e meio, e aí sai esse profissional e entra 
outro. Esse outro profissional não vai ter esse 
conhecimento.  
 Hoje, as faculdades não têm muito 
tempo para falar sobre hemofilia ou sobre 
doenças raras, porque é um conteúdo que, por 
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ser raro, o tempo é mínimo e não se consegue 
passar as informações como deveriam ser 
passadas. E aí, a dificuldade de levar essa 
informação, e o paciente quando está 
sangrando, ele não vai ter tempo de explicar 
como fazer o fator, a forma que tem que ser 
aplicado. E por ter essa dificuldade, nós já 
tivemos óbitos aqui no estado por essa 
dificuldade. Isso mais uma vez nos assusta.  
 Esse projeto Diretoria Itinerante, a 
associação, de 2019 a 2020, nós fizemos, nos 
cinco hemocentros, duas visitas em cada 
hemocentro. Nós percorremos quatro mil 
quilômetros. Conseguimos atender, levar 
informação para mais de duzentas pessoas 
dentro dos hemocentros. E culminou com a 1.ª 
Conferência Livre de Hemofilia, Doença de Von 
Willebrand e outras coagulopatias aqui no 
estado.  
 Nós vimos uma necessidade de trazer 
profissionais que atuam na área de hemofilia, 
atuam na área de coagulopatias para dentro do 
hemocentro, onde fomos muito bem aceitos. 
Temos uma parceria muito boa dentro do 
hemocentro. Todos os profissionais do 
hemocentro, aqui de Vitória e nos hemocentros 
regionais, têm um trabalho muito bom conosco, 
tem uma aceitação muito boa, onde tivemos 
profissionais para explicar e trouxemos 
capacitação  também para todos os outros que 
estavam ali presentes, outros profissionais. E os 
palestrantes foram do Ministério da Saúde, a 
doutora Sueli, que é de Minas Gerais, e o doutor 
Guilherme Genovês, que já atuou no Banco de 
Sangue Nacional, como diretor do Banco de 
Sangue Nacional.  
 Eu vou transferir do meu computador 
para o do Francisco para a gente continuar. 
(Pausa) 
 Tem alguma pergunta, Doutor Hércules, 
que queira fazer logo para a gente ou a gente 
pode continuar? 

  
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Na verdade, eu tenho 
algumas perguntas e vou fazer logo.  
 As políticas públicas do Governo, a 
Secretaria de Saúde está devendo alguma coisa 
para vocês? 

 A SR.ª ROZIANI PEREIRA – Repete a 
pergunta que eu não conseguir entender.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – As políticas que os 
Governos Municipais, Estadual e Federal têm 
oferecido para vocês são satisfatórias ou vocês 
estão precisando de mais alguma coisa? 

 
 A SR.ª ROZIANI PEREIRA – Não são 
satisfatórias pelas dificuldades que os nossos 
pacientes vêm enfrentando. Nós precisamos 
adequar, em alguns momentos, o tratamento 
desses pacientes. Nós precisamos que o que já é 
ofertado dentro do (Inaudível) o que já é dado 
dentro do Estado chegue, realmente, aos nossos 
pacientes. É nessa busca que nós estamos aqui. 
Porque quando nós falamos em prótese, as 
próteses dadas pelo SUS não são as que os 
nossos pacientes precisam, porque isso foi feito 
um projeto pelo Hemocentro e a associação. 
Nós conseguimos contemplar dez pacientes 
para receberem essas próteses, e essas próteses 
são importadas,  são as próteses que os 
pacientes precisam. 

Como o Francisco bem explicou, um 
paciente hemofílico, quando ele vai passar por 
esse momento de cirurgia, já foram feitas todas 
as outras tentativas de outros tratamentos – 
fisioterapia, hidroterapia, eletroterapia, rádio –, 
e todos esses tratamentos acabam não sendo 
eficazes, por causa da grande quantidade de 
sangramento na articulação, fazendo com que a 
articulação acabe, e aí passa para a cirurgia. 

Hoje, nós temos uma grande demanda 
de pacientes que precisam dessa prótese. Hoje, 
no estado, nós precisamos que sejam 
visualizados esses pacientes, porque são 
pacientes que hoje já não conseguem mais 
trabalhar, não conseguem hoje mais 
desenvolver dentro de uma profissão, 
justamente por causa da quantidade e 
dificuldade que eles têm. E hoje eles não 
rendem mais impostos para o Estado, 
justamente por essa dificuldade, por essa 
grande quantidade de dor. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – Muito bem! 
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Outra pergunta, Roziani, é a seguinte: 
você falou da dificuldade do rodízio frequente 
dos profissionais. Porque aqueles que são 
habilitados, eles saem, eles são transferidos, vão 
para outro serviço, realmente é uma dificuldade 
deles.  

Nas escolas de Medicina, nesses cursos 
na parte de hematologia, eles estão mostrando 
bastante, com bastante eficiência, a 
necessidade do conhecimento maior dos 
profissionais de saúde, no caso dos médicos? 
Você tem alguma avaliação nesse sentido? 

 

A SR.ª ROZIANI PEREIRA – Temos. Nós 
fizemos uma live com o doutor hematologista 
responsável, doutor Gedson, e hoje ele tem 
atuado junto conosco, justamente para 
conquistarmos mais espaço e adesão 
juntamente dentro das faculdades. Hoje, a 
associação tem um projeto que é para levar o 
tratamento de coagulopatias para dentro das 
faculdades, para explicar aos alunos que estão aí 
começando, e esse projeto se chama Ahes 
Educa. 

Uma das nossas dificuldades é 
justamente, Doutor Hércules, o senhor imagina 
que o hematologista, dentro de uma rede 
pública, dentro de sete dias, nós temos um 
hematologista um dia para atendimento dentro 
de um hospital. O paciente não tem como sentir 
dor e precisar desse profissional exatamente 
naquele dia que ele vai estar atuando.  

E aí quando pega um clínico geral ou 
pega outro médico que já está... Que todos eles, 
graças a Deus, eu não posso falar que os nossos 
pacientes não são assistidos quando 
necessários.  

Nós precisamos é que a enfermeira, é 
que o médico que está atuando tenha pressa 
em atender esse paciente e conhecimento 
exatamente quando o paciente chegar dentro 
da sala dele. Hoje nós estamos providenciando 
carteirinha de identificação dos pacientes, para 
quando os pacientes chegarem dentro dos 
hospitais, ele já apresente exatamente: Eu sou 
hemofílico, eu sofri um impacto, eu estou 
sangrando, eu preciso ser emergência da 
emergência para emergência.  

É sempre isso que eu uso, porque um 
paciente comum sangrando já é assustador e 

visível, imaginem o senhor um paciente que 
ninguém está vendo onde que está sangrando? 
Como que ele vai ser atendido rápido?  

Não vai, porque hoje as prioridades são 
para pacientes que chegam acidentados, para 
pacientes que chegam lesionados, que são 
visíveis; agora os nossos pacientes, em alguns 
momentos, eles precisam desse seguimento um 
pouco mais rápido para que, no momento que 
ele precisar, justamente não ter sequela de 
depois de um tempo não conseguir andar ou 
não conseguir mexer com o braço tirando, 
assim, a sua força de trabalho, que é isso que a 
gente busca.  

Nós não queremos pacientes 
dependendo do Governo, nós não queremos 
pacientes precisando de BPC; eu quero os 
nossos pacientes trabalhando, pagando 
impostos e conquistando a cada dia para que 
eles se sintam capazes e assim estímulo para 
continuar fazendo o tratamento, porque nós 
temos pacientes no estado que se sente tão 
incapaz que ele acha que ele depende só do 
Governo e que ele não consegue fazer mais 
nada e o Governo não consegue bancar esses 
pacientes. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem! 

Outra pergunta é a seguinte: Vocês têm 
uma associação, não é isso? 

 
A SR.ª ROZIANI PEREIRA – Sim. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Essa associação tem  
legitimidade  pública? 

 
A SR.ª ROZIANI PEREIRA – Nós só temos 

municipais. Hoje a gente está correndo para 
fazer a estadual. A municipal foi feita em 1990. 
Eu não sei se ele tem validade, se existe alguma 
coisa. Eu não consegui, por causa da pandemia, 
nós não conseguimos algumas informações, mas 
eu já estou buscando essas informações para a 
gente agilizar esses documentos, e nós 
precisamos muito dos conhecimentos que vocês 
têm e da ajuda de vocês como deputados 
estaduais, como representantes nossos legais. E 
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essa parceria é mais que necessária para os 
nossos pacientes. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Roziani, eu vou pedir à 
Leila para fazer o projeto de lei da lei de 
utilidade pública de vocês, eu e o Dr. Emílio 
assinaremos esse projeto de lei e vamos correr 
atrás. Porque se tem uma lei de utilidade 
pública, vocês poderão também receber verbas 
dos poderes públicos.  Eu sei que você 
está falando que não precisa, mas é preciso que 
a gente apoie vocês mesmo.  

Vocês têm um dia estadual? 
 
 A SR.ª ROZIANI PEREIRA – Não. É a 
nossa maior vontade! É a nossa maior vontade 
ter esse dia aqui no nosso estado. Nós temos o 
dia nacional, que é dia 16 de janeiro, dia 17 de 
abril é o dia mundial, e a gente quer muito esse 
dia estadual. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Nós vamos fazer o projeto 
de lei nesse sentido. A Leila está encarregada de 
ver isso para nós.  

A associação tem uma sede em algum 
lugar? 

 
 A SR.ª ROZIANI PEREIRA – Nós não 
temos uma sede, nós usufruímos do 
hemocentro como sede, porque como nós 
somos uma entidade que não tem rendimentos 
financeiros e porque é passado muito tempo 
tendo dificuldades de distribuição, de pessoas 
para nos patrocinar, então foi muito mais fácil 
nós usufruirmos, em acordo com o Hemoes, de 
uma sala no hemocentro. Então, quando 
precisamos fazer uma reunião, nós vamos ao 
hemocentro ou utilizamos casas da diretoria. E a 
partir daí seria bem interessante nós termos 
uma sede justamente para conquistarmos mais 
espaço dentro do estado e conseguirmos 
melhor tratamento para os nossos pacientes. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Roziani e Francisco, eu e 
Dr. Emílio, depois, vamos pedir uma audiência 
com o secretário de Saúde e vamos lá. Eu 

gostaria de uma reunião presencial. Dr. Emílio 
está com Covid, está aí apesar disso, está 
trabalhando aí apesar da Covid. 
 
   A SR.a ROZIANI PEREIRA – Obrigada, Dr. 
Emílio! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – O sacrifício dele, a gente 
tem de reconhecer.  

Mas, depois disso aí, nós vamos ver se a 
gente agenda uma reunião com o secretário de 
Saúde, para levar todas essas reivindicações de 
vocês.  

O que depender de nós aqui, nós já 
estamos providenciando, lei de utilidade pública 
da associação. Essa questão do espaço, nós 
vamos pedir ao secretário. 

Dr. Emílio, quer fazer alguma 
intervenção? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Doutor Hércules, quero fazer sim.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Alô, bom dia.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Bom dia, bom dia a todos que estão presentes. 
Bom dia aos palestrantes, pessoas que nos 
assistem.  

Realmente eu testei positivo para Covid 
e tenho apresentado sintomas, mas estou em 
tratamento, já fui orientado, hoje estou um 
pouquinho melhor, e não poderia faltar a esta 
reunião extremamente importante porque o 
nosso número é reduzido na comissão, nosso 
presidente Doutor Hércules sabe muito bem 
disso, vocês também sabem que tem assuntos a 
deliberar e tem outros assuntos, e estou aqui 
fazendo um sacrifício para participar. 

Com relação ao tema, acho o tema 
extremamente pertinente, muito importante, 
precisamos, sim, fazer um projeto de lei. Eu 
gostaria de estar junto aí com o nosso 
presidente Doutor Hércules nesse projeto de lei 
de lei que vai ser implementado, pedir à Leila aí 
e ao Doutor Hércules, se não tiver nenhum 
problema, fazer um projeto de lei em conjunto.  
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Agradecer o trabalho que tem feito. 
Acho que pode melhorar muito. Por que não, 
por exemplo, usar a logística das secretarias 
municipais? Por que esse medicamento, 
dependendo dos cadastros, vamos supor, tal 
município tem tantos cadastrados, tal município 
tem tantos, ao invés de o paciente ficar três dias 
para conseguir esse medicamento com toda 
dificuldade que foi colocada, sabendo que é um 
indivíduo que precisa do medicamento, precisa 
das orientações, por que não direcionar esses 
medicamentos para as secretarias municipais, e 
elas, orientadas naturalmente, fazerem essa 
distribuição? Ao invés de o paciente ir buscar 
isso e levar três dias para conseguir o 
medicamento, ele receberia o medicamento em 
casa.  

Então nós estaríamos facilitando demais. 
É possível, é viável. Tenho conhecimento de que 
em todo o estado do Espírito Santo, no interior, 
todas as secretarias municipais têm veículos. 
Elas são dotadas de condições para que elas 
mesmas possam fazer essa distribuição, com um 
controle bem feito. Porque como é uma coisa 
que vai ter um padrão, esse padrão vai ter que 
ser seguido. Se a pessoa, por exemplo, não é 
encontrada, relatórios e por aí vai.  

Então, é uma sugestão que faço, e vamos 
trabalhar. Logo que nós tivermos, Doutor 
Hércules, que eu estiver negativo, nós vamos 
presencial, sim, lá no secretário, tenho maior 
prazer. Vamos estar juntos, trabalhando em prol 
dessa causa, que é muito importante para a 
sociedade capixaba.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCUELS - MDB) – Dr. Emílio, obrigado. 

Você quer fazer alguma 
complementação, Roziani ou Francisco? 
 

   A SR. ª ROZIANI PEREIRA – Olha, 
primeiro nós queremos agradecer muito a 
oportunidade de estar aqui falando para vocês, 
das necessidades dos nossos pacientes, da 
qualidade que já é ofertada, porque nós não 
podemos deixar de deixar claro que já existe 
uma na qualidade na oferta de tratamento. 
Precisa ser melhorada a cada dia para que esses 
pacientes possam ter melhor adesão e melhor 
tratamento possível.  

E esta reunião será, sim, para nós, de 
grande valia. Porque são mais vozes falando 
junto com a associação e representatividade a 
esses pacientes.  

A doutora Alessandra, que é a 
hematologista responsável pelo hemocentro, se 
vocês nos permitirem, se quiser e puder 
participar, acho bem interessante que ela 
participe, até pela responsabilidade que ela tem 
com o paciente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCUELS - MDB) – Ela está presente, Roziani? 
 
A SR. ª ROZIANI PEREIRA – Não. Nós até 

tínhamos o desejo de colocarmos ela presente, 
mas porque é dia de trabalho dela lá no 
hemocentro, atendendo os pacientes, ela não 
pôde se fazer presente, mas ela sempre está 
falando conosco. 

Todas essas informações que nós 
passamos para vocês, para os senhores, são 
informações trazidas da Sesa e do hemocentro.  

Nós temos um grupo de WhatsApp, onde 
nós mantemos contato com todos os pacientes 
que se adequam à rede, que conseguem essa 
comunicação fácil, e nós temos a comunicação 
com todos os hemocentros. Tudo que for 
preciso fazer em conjunto com vocês, nós 
estamos à disposição, porque é nisto que nós 
estamos focados, na melhoria do tratamento.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Muito 
obrigado.   

Dr. Emílio quer fazer algum comentário 
ainda? Ou é isso aí? 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Não, Doutor Hércules, muito obrigado. Era isso 
mesmo.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Está bom.  

Roziani e Francisco, já tivemos alguns 
avanços, mesmo porque o estado e 
praticamente todos os municípios estão ligados 
à TV Assembleia agora e estão vendo essa 
discussão de vocês, essas dificuldades, essas 
necessidades. 
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Além das faculdades de Medicina que eu e 
o Dr. Emílio vamos oficiar alertando para essa 
patologia, nós vamos mandar também para as 
faculdades de Enfermagem, para tomarem mais 
conhecimento com relação a isso.  

Alguns avanços aconteceram, por 
exemplo, legitimidade pública da associação, e o 
dia também. Nós já estamos providenciando o 
projeto de lei também do dia, para a gente, na 
verdade, não é comemorar, o dia é lembrar e 
fazer algum movimento, igual ao Outubro Rosa, 
que a Afecc faz; o Novembro Azul, que a gente 
não consegue fazer tão bem, mas que a gente 
luta, nós estamos no mês de novembro, e é 
importante mesmo a gente mostrar essas 
condições.  

Bom, agora eu vou passar para a Ordem 
do Dia.  

Doutor Emílio, tem um projeto de lei, 
Projeto de Lei n.º 122/2019, de autoria do 
deputado Fabrício Gandini, que dispõe sobre a 
temperatura adequada a ser observada na 
climatização das salas de aula nas unidades de 
ensino público do nosso estado.  

Dr. Emílio é o relator. Aliás, somos só nós 
dois na Comissão de Saúde. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Doutor Hércules, eu recomendo a aprovação do 
Projeto de Lei n.º 369/2019, de autoria do 
deputado Fabrício Gandini, que autoriza a 
Companhia Espírito-Santense de Saneamento, 
Cesan, a conceder... É esse projeto que o senhor 
está falando? Ou é outro?  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Tem o 122 e tem o 369 também.  

Você estava falando sobre o 369, né? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – É o 
369. É o 369, que você está me perguntando.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Tanto faz.  
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – O 
369. Toda a análise do processo, eu recomendo a 
aprovação do projeto de lei, de autoria do senhor 
deputado Fabrício Gandini, de a Cesan conceder 
isenção e redução de tarifa de água e de esgoto 
dos imóveis atingidos por enchentes e 
alagamentos nos municípios, e dá outras 
providências.  

Eu avaliei e achei prudente, em instância, 
para que pudesse emitir esse parecer.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Eu também acompanho o relato de V. 
Ex.ª, e voto a favor, acompanho o voto. Então, 
aprovado o projeto.  

Agora o 122. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – O 

122, eu recomendo à Comissão de Saúde e 
Saneamento a aprovação do mérito do Projeto de 
Lei n.º 122/2019, de autoria do deputado Fabrício 
Gandini, que obriga o Poder Executivo Estadual a 
manter uma temperatura adequada na 
climatização das salas de aula nas unidades de 
ensino público no estado do Espírito Santo, dentro 
dos padrões ideais para os locais que demandam 
atividades de dispêndio intelectual e atenção 
constante.  

Então, sou favorável à aprovação desse 
projeto pelo mérito.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 

– MDB) – Eu acompanho o relato de V. Ex.ª, e voto 
a  favor, naturalmente.  

Então, aprovado o projeto. 
Tem outro projeto aqui, deputado Dr. 

Emílio, Projeto de Lei n.º 162... 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Do 

Marcos Garcia? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 

– MDB) – É! Do deputado Marcos Garcia.   
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Esse 
projeto de lei eu vou relatar também.  

Eu também recomendo a aprovação do 
Projeto de Lei n.º 162/2019, de autoria do 
deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade e utilização de avisos sonoros em 
instituições bancárias do estado do Espírito Santo, 
visando ao atendimento inclusivo às pessoas com 
deficiência visual, com adoção de emendas 
supressivas no seu art. 5.º.  

Eu sou favorável à aprovação, após análise 
do mérito.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Eu acompanho o relato de V. Ex.ª, e voto 
a favor.  
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Então, vamos passar, agora, para deliberar, 
Dr. Emílio, sobre a reunião extraordinária, na data 
e horário a combinar, para receber a visita do 
doutor Rodrigo Aboudib Ferreira Pinto, médico-
pediatra, para discorrer sobre o tema: O teste do 
pezinho ampliado na rede pública de saúde de 
todo o país, por solicitação de V. Ex.ª. O 
requerimento é de V. Ex.ª. Então, vou colocar em 
discussão e deliberação.  
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Naturalmente, sou o proponente, e o Doutor 
Hércules tem trabalhado muito, também, nesse 
intuito. Nós precisamos ter uma atitude mais 
rápida com relação à implantação do exame do 
pezinho ampliado e, para isso, temos que trazer 
autoridades competentes para também terem a 
oportunidade de falar. E foi com esse intuito que 
sugeri a presença do doutor Rodrigo Aboudib, que 
é um pediatra muito conhecido e tem trabalhos 
prestados, e pode trazer uma contribuição 
importante para esse assunto que estamos 
trabalhando.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 

– MDB) – Naturalmente, eu acompanho o voto de 
V. Ex.ª.  

Aprovado.  
Depois, nós vamos agendar com a Leila a 

visita do doutor Rodrigo.  
Deliberar também a visita do senhor 

Alexandre Lourenço de Loyola, presidente da 
Adies - Associação de Diabéticos do Espírito Santo 
-, na reunião ordinária virtual desta comissão, a 
ser realizada no dia 24 de novembro, terça-feira 
próxima, portanto, às 9h da manhã, em 
videoconferência, para discorrer sobre o tema: O 
Dia Mundial do Diabetes, por solicitação deste 
deputado que vos fala.  

Coloco em discussão e votação.  
Dr. Emílio?  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto pela aprovação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 

– MDB) – Eu, naturalmente, como requerente, 
aprovo. Voto a favor.  

A gente traz o Alexandre todo ano, no mês 
de novembro, para falar sobre o assunto. 
Inclusive, ele tem um filho que tem diabetes tipo 

1, e ele vai mostrar as dificuldades que ele 
encontra para o tratamento de seu filho.  

Deliberar também a visita do senhor Dario 
Sérgio Rosa Coelho, coordenador da Rede 
Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e Aids, em 
reunião, terça-feira, 9h da manhã, em 
videoconferência também, para discorrer sobre o 
tema: O dia mundial de combate contra a Aids, 
por solicitação minha também.  

Para quem não sabe, dia 1.º de dezembro 
é o Dia Mundial da luta contra a Aids e o Dario 
vem aqui todo ano e expõe as dificuldades que 
eles têm vivendo com HIV/Aids. 
 Bem, então, é o que nós temos para 
aprovar. Dr. Emílio, vota a favor? 
 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – A 
favor, sim. Voto a favor. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Muito obrigado.  
 Naturalmente, eu sou o requerente, eu 
acompanho. 
 Vou fazer uma comunicação aqui: a 
Comissão de Saúde e Saneamento e a Frente 
Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer Infanto-
Juvenil convida todos para assistirem à primeira 
reunião virtual da Frente Parlamentar para 
debater o tema: Dia Nacional de Combate ao 
Câncer Infanto-Juvenil, a realizar-se dia 23 de 
novembro, às 9 da manhã, por videoconferência, e 
será transmitida através da TV Assembleia, pela 
TV Ales, naturalmente; canal digital 3.2; a Net, 
canal 12; RCA, 23; Sky, 519.2; e também pelo 
YouTube. 
 Essa reunião, Dr. Emílio, nós vamos fazer 
de manhã, às 9h da manhã, porque à tarde terá 
uma reunião nacional sobre o mesmo assunto. 

Em visita à Acacci – inclusive a lei é da 
minha autoria também –, eu visitei o Gava, que é 
o presidente, e também a superintende da Acacci, 
que nos colocou nessa reunião às 9h da manhã, da 
terça-feira, dia 23, mas que à tarde terá uma 
reunião nacional sobre o mesmo assunto. 

Muito bem, estamos chegando ao final da 
nossa reunião. São 10h03min. Uma hora e três 
minutos foi muito pouco para falar sobre o 
assunto, mas eu coloco ainda, Francisco e Roziani, 
a palavra à disposição de vocês. 

 
A SR.ª ROZIANI PEREIRA – Nós só 

podemos agradecer a contribuição de todos 
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vocês. Já é uma conquista muito grande, para essa 
sessão, colocar vocês a par das nossas 
necessidades e das necessidades dos pacientes. E 
mais uma vez, todas as demandas, tudo o que nós 
passamos é de extrema necessidade para os 
nossos pacientes. Então, nós só podemos 
agradecer ao Doutor Hércules, ao doutor Paulo, 
ao Emílio e Júlio, ao Edson, à Leila, que tem sido 
uma pessoa maravilhosa conosco, sempre nos 
atendendo. Muito obrigada mesmo. Os 
hemofílicos aqui do estado e todas as pessoas com 
cogulopatia aqui do estado agradecem a vocês 
através dessa sessão por essa recepção que nós 
tivemos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES) 
– Muito bem, esse mês também nós recebemos 
aqui a visita de umas pessoas com albinismo, que 
têm uma dificuldade muito grande e são pessoas 
totalmente escondidas da sociedade, do poder 
público, muitas dificuldades, inclusive, um 
palestrante já perdeu noventa por cento da visão, 
porque uma das coisas que eles têm muito é a 
fotofobia, além de doença de pele, câncer de pele, 
pela exposição do sol. E o poder público tem que 
fornecer para eles a medicação, o protetor solar 
para evitar que eles tenham essas dificuldades. 
Também era um pessoal que estava totalmente 
escondido e a gente tem trabalhado muito com 
essas pessoas que não têm voz e vez e nós 
estamos mostrando essas necessidades, igual 
estamos mostrando de vocês agora.  

Eu quero também pedir, Roziani e 
Francisco, quando a gente marcar essa audiência 
com o secretário, eu e Dr. Emílio vamos convidar a 
doutora Inês, que é promotora de Justiça, que 
acompanha a Comissão de Saúde, acompanha 
todas as políticas públicas relacionadas à saúde. 
Doutora Inês tem tido um trabalho muito bom e o 
Ministério Público é que cobra do poder público a 
necessidade do cidadão. Então, eu vou também 
pedir para entrar em contato com dona doutora 
Inês. 

Então, assim que marcar a reunião na 
Secretaria de Saúde, a gente entra em contato 
com vocês. Mas a lei da utilidade pública e a lei do 
dia a Leila já vai providenciar, vai conversar com 
vocês. Está bom assim? 

 

A SR.ª ROZIANI PEREIRA - Está. Está muito 
bom, Doutor Hércules. Nós só podemos agradecer 
mesmo. Obrigada, mais uma vez! 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) - Esse é o trabalho nosso aqui da nossa 
comissão. Não estamos fazendo mais que a nossa 
obrigação. Estamos aqui como instrumento para 
servir toda essa população que precisa do nosso 
apoio. 

Estamos chegando ao final da nossa 
reunião. Quero agradecer a Deus, nós todos 
agradecemos a Deus, não só eu. Agradecer ao 
pessoal do meu gabinete, à Comissão de Saúde, 
ao presidente da Assembleia, deputado Erick 
Musso, à Diretoria das Comissões Permanentes, 
especialmente a Pedro Henrique, agradecer aos 
servidores da Engenharia e Tecnologia e aos 
repórteres da TV Assembleia e à Taquigrafia, que 
anotou até agora, pacientemente, tudo que 
falamos. 

Então vamos em paz e com Deus. 
Está encerrada a nossa reunião da 

Comissão de Saúde e Saneamento. 
Dr. Emílio, bastante repouso. Faça o 

tratamento direitinho porque precisamos muito 
de você aqui na Assembleia. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) - 

Obrigado, presidente! Queria dar um abraço 
especial nas pessoas, nos palestrantes, o 
Francisco e a Roziani, e no meu amigo Chamun, 
meu amigo Edson, meu amigo Paulo. São 
pessoas do coração, que respeito, pelo trabalho, 
pela sua conduta.  

E a vocês que fazem esse trabalho 
maravilhoso, dizer que podem contar conosco. 
Podem contar com esta comissão. Vocês já 
sabem que Doutor Hércules tem um passado, 
tem uma história em defesa dessas patologias, 
dessas doenças, na ajuda que é possível dar 
para a população que sofre desses problemas. 

E eu, deputado Emílio Mameri, sou 
deputado pela primeira vez, mas trabalho em 
parceria com o Doutor Hércules. Vocês podem 
contar conosco, comigo especialmente, com 
Doutor Hércules, naturalmente, para que a 
gente possa avançar e defender as bandeiras 
importantes para a saúde dessa população. 

Obrigado, Doutor Hércules! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) - Bom dia a todos! Está 
encerrada a nossa reunião. 
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