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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DOUTOR EMÍLIO 
MAMERI 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Virtual 
DATA: 06/07/2021 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 9h 

 
PAUTA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

- Email da Secretaria de Estado da Saúde, 
encaminhando Boletim Epidemiológico, com as 
informações semanais das ações realizadas pela 
SESA no combate ao COVID-19, conforme 
ajustado na 6ª Reunião Ordinária Virtual da 
Comissão de Saúde da 2ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 19ª Legislatura, por solicitação do 
Exmo. Sr. Deputado Dr. Emílio Mameri; 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 
Projeto de Lei nº 441/2020 – Análise de Mérito  
Autor: Deputado Torino Marques  
Ementa: Dispõe sobre a permanência de 
acompanhantes dos pacientes com deficiência 
ou com Transtorno do espectro Autista (TEA) 
com COVID-19 internados nas unidades de 

saúde pública ou particular no Estado.  
Entrada na Comissão: 23/06/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 13/07/2021 
Prazo da Comissão: 20/07/2021 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 9/2021 - – 
Análise de Mérito 
Autor: Mesa Diretora 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Cariacica. 
Entrada na Comissão: 23/06/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 13/07/2021 
Prazo da Comissão: 20/07/2021 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2021 - – 
Análise de Mérito 
Autor: Mesa Diretora 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Marataízes. 
Entrada na Comissão: 23/06/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 13/07/2021 
Prazo da Comissão: 20/07/2021 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2021 - – 
Análise de Mérito 
Autor: Mesa Diretora 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Mucurici. 
Entrada na Comissão: 23/06/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 13/07/2021 
Prazo da Comissão: 20/07/2021 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2021 – 
Análise de Mérito  
Autor: Mesa Diretora 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de São 
Mateus. 
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Entrada na Comissão: 23/06/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 13/07/2021 
Prazo da Comissão: 20/07/2021 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2021 – 
Análise de Mérito 
Autor: Deputado Erick Musso 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Santa 
Leopoldina. 
Entrada na Comissão: 23/06/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 13/07/2021 
Prazo da Comissão: 20/07/2021 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2021 - – 
Análise de Mérito 
Autor: Deputado Erick Musso 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Vila Velha. 
Entrada na Comissão: 23/06/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 13/07/2021 
Prazo da Comissão: 20/07/2021 
 

Projeto de Lei nº 230/2020 – Análise de Mérito 
Autor: Deputado Alexandre Xambinho  
Ementa: Dispõe das Agências Bancárias e 
similares situadas no Estado do Espírito Santo 
obrigadas a instalarem dispenser de álcool gel e 
dá outras providências. 
Entrada na Comissão: 23/06/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 13/07/2021 
Prazo da Comissão: 20/07/2021 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
 
Projeto de Lei nº 174/2020 – Análise de Mérito 

Autor: Deputado Capitão Assunção  
Ementa: Dispõe sobre medidas de prevenção ao 
uso de drogas ilícitas nas universidades situadas 
no Estado do Espírito Santo 
Entrada na Comissão: 20/05/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 08/06/2021 
Prazo da Comissão: 15/06/2021 
 
Projeto de Lei nº 545/2020 – Análise de Mérito 
Autor: Deputado Dr. Emílio Mameri  
Ementa: Obriga os hospitais, maternidades e 
todos os estabelecimentos de saúde do Espírito 
Santo a orientar os pais sobre doenças raras não 
detectáveis pelo teste do pezinho e informar da 
existência do teste do pezinho ampliado, e dá 
outras providências. 
Entrada na Comissão: 13/05/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 01/06/2021 
Prazo da Comissão: 08/06/2021 
 
Projeto de Lei nº 166/2021 – Análise de Mérito 
Autor: Deputado Doutor Hércules  
Ementa: Assegura a realização do Teste do 
Pezinho Ampliado na Rede Pública e Privada 
Estadual. 
Entrada na Comissão: 13/05/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 01/06/2021 
Prazo da Comissão: 08/06/2021 
 
- DELIBERAR Audiência Pública com o tema 
“Fundação Inova Capixaba: Regimento Interno, 
capacitação e qualificação de mão de obra”, 
atendendo a solicitação do Exmo. Sr. Deputado 
Bruno Lamas, através do Ofício nº 251/2021, a 
ser realizada em conjunto com a Comissão de 
Cidadania e Direitos Humanos, além de serem 
convidados representantes da Fundação Inova 
Capixaba, em data e horário a confirmar;  
 
- DELIBERAR visita dos representantes da ACBG 
Associação Brasileira Câncer Cabeça e Pescoço, 
na Reunião Ordinária Virtual desta Comissão, no 
dia 10 de agosto, terça-feira, às 9 horas, por 
Videoconferência, para discorrer sobre o tema 
“Campanha Nacional de Prevenção do Câncer 
de Cabeça e Pescoço – Julho Verde”, por 
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solicitação de Deputado Doutor Hércules; 
 

- DELIBERAR visita do Sr. Marcello Rosa da 
Costa, Presidente da Federação Metropolitana 
do Movimento Popular da Grande Vitória, na 
Reunião Ordinária Virtual desta Comissão, no 
dia 13 de julho, terça-feira, às 9 horas, por 
Videoconferência, para discorrer sobre o tema 
“Universalização do Saneamento Básico na 
Grande Vitória, e no dia 17 de agosto, terça-
feira, às 9 horas, por Videoconferência, para 
discorrer sobre o tema “Construção de uma 
Maternidade na Região 5 em Vila Velha”, por 
solicitação do Deputado Doutor Hércules; 
 
- DELIBERAR visita do Sr. Pitiguara de Freitas 
Coelho, Fisioterapeuta da Santa Casa de 
Misericórdia de Vitória, na Reunião Ordinária 
Virtual desta Comissão, no dia 03 de agosto, 
terça-feira, às 9 horas, por Videoconferência, 
para discorrer sobre o tema “Programa de 
Reabilitação pós-COVID-19, por meio de Virtual 
Care”, por solicitação do Deputado Doutor 
Hércules; 
 
- A Comissão recebe a visita da Dr.ª Clenir Sani 
Avanza, Advogada, para discorrer sobre o tema 
“A Comissão de Direito do Terceiro Setor da 
OAB/ES”, por solicitação do Deputado Doutor 
Hércules. 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 
 
Pauta atualizada no dia 30/06/21, às 13:32 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS 

 

PRESIDENTE: Deputado LUCIANO MACHADO  
VICE-PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS  
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plataforma Digital Cisco Webex 
DATA: 06 /07/2021 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h 

PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

OF. Nº075/2021 - da Excelentíssima Senhora 
Deputada Iriny Lopes, justificando ausência na 
Reunião Ordinária desta Comissão, realizada no 
dia 22/06/2021. 
 
B- PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

PROJETO DE LEI Nº134/19 
AUTOR: Alexandre Xambinho 
EMENTA: Dispõe sobre medidas de Assistência e 
Proteção às Mulheres em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar (lei milena gottardi). 
 

PROJETO DE LEI Nº324/20 
AUTORA: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a regulamentação da 
disponibilização de salas adequadas de 
convivência e repouso aos profissionais de 
enfermagem nas instituições de saúde públicas 
e privadas do Estado do Espírito Santo. 
 

PROJETO DE LEI Nº335/20 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
EMENTA: Obriga a disponibilização de produtos 
antisséptico em banheiros de uso coletivo para 
higienização aos assentos sanitários. 
 

PROJETO DE LEI Nº334/20 
AUTOR: José Esmeraldo 
EMENTA: Torna obrigatória a prioridade de 
atendimento de serviço de Delivery aos idosos. 
 

PROJETO DE LEI Nº543/20 
AUTOR: Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a necessidade dos 
prestadores de serviço informar 
antecipadamente ao consumidor o fim dos 
prazos ou vigência dos descontos, promoções 
ou vantagens temporárias. 
 

PROJETO DE LEI Nº885/19 
AUTOR: 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao 
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Município de Santa Leopoldina o Título de 
Capital Estadual das Etnias. 
 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
 
PROJETO DE LEI Nº 374/20 
AUTOR: Deputado Torino Marques 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
afixação de cartazes mencionando na Lei 
Federal Nº 12.879, de 5 de novembro de 2013, 
nos cartórios de registro de títulos e 
documentos e civil de pessoas jurídicas do 
Estado do Espírito Santo. 
RELATOR: Deputado Alexandre Xambinho  
 
PROJETO DE LEI Nº 748/19  
AUTOR: Deputado Fabricio Gandini 
EMENTA: Altera a Lei nº 6.150, de 08 de 
fevereiro de 2000, que torna prioritário o 
embarque e desembarque dos maiores de 65 
(sessenta e cinco) anos, nos transportes 
coletivos intermunicipais. 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas 
 
D- PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
E- PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
PROJETO DE LEI Nº 447/19 
AUTOR: Deputado Fabrício Gandini  
EMENTA: Altera a Lei nº 9.615, de 05 de janeiro 
de 2011, que dispõe sobre a afixação de 
cartazes informativos nos postos de 
combustíveis e nos restaurantes localizados às 
margens das rodovias estaduais, alertando 
condutores de veículos automotores sobre os 
riscos de dirigirem sob efeito de álcool, drogas e 
medicamentos. 
RELATOR: Deputado Luciano Machado 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº 468/19 
AUTOR: Deputado Carlos Von  
EMENTA: “Dispõe sobre o direito dos cidadãos 
espírito-santenses ao recebimento de alertas 

sobre as condições do ar na forma em que 
especifica.” 
RELATOR: Deputado Luciano Machado 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº 589/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
lojas de materiais de construção, acabamentos e 
congêneres, com mais de 400m², para que 
disponibilizem uma seção reservada 
exclusivamente para exposição e venda de 
materiais de acabamentos, destinados a pessoas 
com deficiência e pessoas idosas, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
RELATOR: Deputado Luciano Machado 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº 302/19 
AUTOR: Deputado Marcelo Santos  
EMENTA: Revoga a legislação em vigor 
referente à utilização de veículos em diversos 
aspectos e condições no âmbito do Estado. 
RELATORA: Deputada Iriny Lopes 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/09/2020 
 
PROJETO DE LEI Nº 412/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Dispõe sobre o atendimento 
prioritário à pessoa com fibromialgia nos 
estabelecimentos públicos e privados, no Estado 
do Espirito Santo. 
RELATORA: Deputada Iriny Lopes 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/02/2020  
 
PROJETO DE LEI Nº 28/19 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
EMENTA: Dispõe sobre a Reserva de Vagas para 
o Primeiro Emprego nas Empresas prestadoras 
de Serviços ao Estado do Espírito Santo, assim 
como nas Concessionárias e Permissionárias de 
Serviços Públicos Estaduais. 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/12/2019 
 
PROJETO DE LEI Nº 488/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Obriga os concessionários e 
revendedoras de veículos automotores a 
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inserirem no sítio eletrônico e aplicativos de 
smartphones da empresa, os procedimentos de 
“Aviso de Risco” para saneamento técnico de 
risco à saúde e segurança dos consumidores e 
dá outras providências. 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 

PROJETO DE LEI Nº633/19 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho  
EMENTA: Dispõe sobre a isenção do pagamento 
de valores a título de inscrição em concursos 
públicos, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
para os eleitores convocados e nomeados, que 
tenham prestado serviço eleitoral. 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas  
 

PROJETO DE LEI Nº411/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de câmeras de monitoramento em 
asilos, casas de repouso e similares, no âmbito 
do Estado do Espirito Santo. 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas  
 

PROJETO DE LEI Nº520/19 
AUTOR: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini  
EMENTA: Projeto de Lei - Altera a Lei nº 10.322, 
de 30 de dezembro de 2014, que obriga as 
farmácias do Estado que participam do 
Programa “Farmácia Popular” do Governo 
Federal a afixarem em suas dependências, em 
local visível, a relação dos remédios 
contemplados por esse Programa. 
RELATOR: Deputado Alexandre Xambinho  
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 

PROJETO DE LEI Nº239/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Altera a ementa e o art. 1º da Lei 
10.916 de 2018, que dispõe sobre a igualdade 
das premiações, para homens e mulheres, nas 
competições esportivas realizadas, apoiadas 
e/ou patrocinadas por órgãos e entidades do 
Poder Público Estadual. 
RELATOR: Deputado Alexandre Xambinho  
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 
3 - COMUNICAÇÕES:  
As que ocorrerem.  

Obs.: Pauta Gerada às 10h do 01/07/2021. 
Sujeita a alterações até a hora da reunião. 
 
 

PRESIDENTE: Deputado LUCIANO MACHADO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS  
REUNIÃO: Extraordinária 
LOCAL: Virtual(Plataforma Cisco Webex) 
DATA: 08/07/2021 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 9h30min  

 
PAUTA DA 10ª REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA/AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
  
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
Não houve no período. 
 
D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
Assunto: Audiência Pública “O SISTEMA 
PRISIONAL CAPIXABA E A EXPERIÊNCIA 
HUMANIZADORA DO MÉTODO APAC”, 
proposta pela Excelentíssima Deputada 
Estadual Iriny Lopes. 
 
CONVIDADOS (AS): 
 
Sr.ª Rosiene Barros da Rocha  

 Advogada; 

 Mestra em Filosofia Política (UFES); 

 Membro da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB/ES; 
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 Membro do Conselho Estadual de Direitos 
Humanos; 

 Membro do Conselho Municipal de Direitos 
Humanos de Vitória . 
 

Sr.ª Maria Helena Cota Vasconcelos  

 Integrante do Conselho Estadual de Direitos 
Humanos; 

 Escrivã de polícia aposentada; 

 Coordenadora do Movimento dos Policiais 
Antifascismo, Formadora Sindical e Popular. 
 

Sr. Juiz Luiz Carlos Rezende e Santos  

 Coordenador Executivo do Programa Novos 
Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; 

 Titular da Vara de Execuções Penais de Belo 
Horizonte; 

 Membro do Conselho de Criminologia e 
Política Criminal de Minas Gerais e do Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária do 
Ministério da Justiça. 
 

Sr. Professor Luiz Flávio Sapori  

 Doutor em Sociologia; 

 Professor da PUC Minas Gerais; 

 Ex-secretário de Segurança Pública de Minas 
Gerais, entre 2003 e 2007. 
 

Sr Valdeci Antônio Ferreira  

 Diretor Geral da FBAC (Fraternidade Brasileira 
de Assistência aos Condenados). 

 
Sr.ª Roberta Ferraz  

 Subsecretária de Ressocialização da Secretaria 
de Estado de Justiça do Espírito Santo (Sejus). 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrem. 

 
Obs.: Pauta Gerada às 08h do dia 25 de junho de 
2021. Sujeita a alterações até a hora da reunião. 
 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DA 
CONCESSÃO DA BR-101 

 

PRESIDENTE: Deputado FABRÍCIO GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado ALEXANDRE 
XAMBINHO 
RELATOR: Deputado MARCOS GARCIA 
REUNIÃO: 4ª Reunião Extraordinária  

LOCAL: Reunião “Virtual” 
DATA: 08.07.2021 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 15 horas e 30 min 

 
PAUTA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não houve no período.  
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 

- Debater o tema: “Atualização das Ações de 
Prevenção e Estatísticas de Acidentes ocorridos 
na Rodovia BR101”. 
 

- Demais deliberações que se fizerem 
necessárias. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 

- Inspetor Amarílio Luiz Boni, Superintendente 
Regional da Polícia Rodoviária Federal. 
 

Objetivo da Comissão: Fiscalizar o cumprimento 
do contrato de concessão da rodovia BR 101 no 
Espírito Santo pela concessionária ECO 101. 
 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

LEIS 
 

LEI Nº 11.320 
 

Estabelece, no Estado no Espírito 
Santo, que na cobrança de dívidas 
oriunda de relação de consumo 
os respectivos valores deverão 
ser apresentados aos 
consumidores de forma clara e 
detalhada, na forma que 
especifica. 
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O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Toda cobrança de dívida oriunda de 
relação de consumo deverá cumprir o previsto 
na presente Lei, cujo principal objetivo é 
garantir ao consumidor, de forma clara e 
detalhada, o acesso aos valores que lhe são 
cobrados. 
 

Parágrafo único. Considera-se consumidor toda 
pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final. 
 

Art. 2º Quando da cobrança de uma dívida, 
independentemente do meio utilizado, os 
respectivos valores deverão ser apresentados ao 
consumidor de forma clara e detalhada, com 
indicação da natureza de cada um dos valores 
que compõem a totalidade da dívida, dentre 
eles valor originário, juros, multas, taxas, custas, 
honorários, além de outros porventura 
cobrados. 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 1º de 
julho de 2021.  

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1120 
 

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, DARLEY JANSEN ESPÍNDULA, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete do Deputado Marcos 
Madureira, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 211313/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1121 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

TORNAR SEM EFEITO, os Atos nºs 1113 e 
1117, publicado em 01/07/2021, em nome de 
MARIEL DELFINO AMARO. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 

de julho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1122 

 
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, DANIEL BORGES DE LIMA, do 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
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Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 

de julho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1123 

 
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, GERALDO MAGELA FERNANDES, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor da 
Ouvidoria Parlamentar, código SOP, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 

de julho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1124 

 
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, ROBERTO PAULUCIO, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1125 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER, de acordo com o artigo 118 
da Lei Complementar nº 46/94, FÉRIAS-
PRÊMIO, referente ao decênio de 13/03/2010 a 
09/03/2020, ao servidor ALECIO JOCIMAR 
FAVARO, matrícula 203268, ocupante do cargo 
efetivo de Procurador Adjunto - EPA da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 

de julho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1126 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

DESIGNAR o servidor ALEXANDRE 
MAGNO DE PAULA, matrícula nº 207936-01, 
ocupante do cargo efetivo de Técnico em 
Tecnologia da Informação, com o objetivo de 
acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato 
nº 012/2021, com a empresa contratada PRINT 
SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA, cujo objeto é 
aquisição de computadores e notebooks, com 
garantia “on-site” de 60 (sessenta) meses e 
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disponibilidade de suporte técnico integral por 
igual período; em cumprimento ao art. 67 da Lei 
8.666/93, e de acordo com a indicação da 
Diretoria de Tecnologia da Informação, no 
processo nº 191990, onde não acarretará 
aumento de despesa para a ALES.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 

de julho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1127 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 
para o exercício da atividade de Segurança 
conforme previsto no art. 91 da Resolução 2.890 
de 27/12/2010 e Ato nº 2222, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 27/01/2011, ao 
servidor NILTON GOMES JUNIOR, matricula nº 
203327-01, ocupante do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, a partir 
de 05/07/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 

de julho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: SARA LOPES MOREIRA 
FARIA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 05.07.2021 a 04.07.2022 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 979,21 (novecentos e 
setenta e nove reais e 
vinte e um centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de julho de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 
RESUMO DO TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA 
 
A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão 
do Setor de Contratos e Convênios da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo em atendimento ao que dispõe o 
parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, torna pública a celebração 
do Termo de Cooperação Mútua, conforme 
descrito abaixo: 
 
COOPERADA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
COOPERADA: ESCOLA DA MAGISTRATURA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
OBJETO: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO 
MÚTUA tem como objeto o intercâmbio e a 
cooperação mútua didático-científica e cultural 
e o estabelecimento de mecanismos para a sua 
realização. 
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VIGÊNCIA: O presente TERMO terá vigência de 
02 (dois) anos, contados a partir de 11 de julho 
de 2021. 
 
PROCESSO: 191811. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
30 de junho de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico 

nº 018/2021 
Processo nº 200341/2020 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 018/2021, 
referente à aquisição de material elétrico, que 
teve como resultado:  
Lote 01: Quality Lux Comércio e Indústria de 
Materiais Elétricos e Iluminação Eireli (CNPJ nº 
28.780.007/0001-92), com valor de R$ 
38.920,00 (trinta e oito mil, novecentos e vinte 
reais). 
Lote 02: Deserto 
Mais informações através do e-mail 
scl@al.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3382-
3874. 
 

 Vitória/ES, 01 de julho de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico 
Registro de Preço nº 009/2021 - LOTE 02 

Processo nº 201242/2020 
 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que, após a desistência da 
empresa adjucatária do Lote 02 do Pregão n.º 
009/2021, referente ao fornecimento, com 
entrega parcelada, de materiais de expediente, 
copa e cozinha e informática, foram 
convocados, na ordem de classificação, os 
licitantes remanescentes para contratação, 
restando como vencedora a empresa Cescopel 
Atacado Distribuidor Ltda (CNPJ nº 
13.015.883/0001-55), com valor de R$ 
18.999,00 (dezoito mil, novecentos e noventa e 
nove reais), resultado já HOMOLOGADO pela 
Mesa Diretora.  
Mais informações através do e-mail 
scl@al.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3382-
3874. 
 

Vitória/ES, 01 de julho de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 02.07.2021 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo da TV Conheça a produção de hortaliças nas fazendas verticais e as 
chamadas fábricas de plantas 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: História do Samba 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Reunião extraordinária virtual  Comissão de defesa do consumidor 
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04h00 Reunião ordinária virtual Comissão de finanças 

04h45 Audiência pública virtual Comissão de educação 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça as experiências de sucesso com os sistemas agroflorestais. 
Extrativistas do interior do Acre investem nessa alternativa de 
produção que combina o plantio de espécies florestais com cultivos 
agrícolas 

07h30 Papo Cidadão O programa dessa semana discute o tema: Adoção 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

08h30 A Grande Reportagem A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. Esta 
reportagem apresenta as principais formas de poluição e as 
consequências sociais, ambientais e econômicas da contaminação dos 
recursos hídricos.  

09h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Comissão De Meio Ambiente 

10h30 Audiência pública híbrida (V) Comissão de Cidadania 

12h30 MP com Você O dirigente do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial 
(Necap) do Ministério Público Estadual, promotor de Justiça Paulo 
Panaro, explica aos telespectadores como o trabalho de fiscalização 
acontece e quais são suas limitações.  

13h00 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista capixaba 
Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 com muita Bossa Nova 
e MPB. Sua história está registrada na biografia "O piano e seu 
conjunto", assinada pela jornalista e neta do artista Cínthia Ferreira.  

13h30 Parlamento Brasil Projeto que prevê a liberação do cultivo da maconha para fins 
medicinais e projeto que adia a cobrança de imposto sobre venda de 
apartamentos e demais imóveis, estão em análise no Congresso 
Nacional e no Rio de Janeiro, CPI investiga crimes de intolerância 
religiosa.  

14h00 A Grande Reportagem A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. Esta 
reportagem apresenta as principais formas de poluição e as 
consequências sociais, ambientais e econômicas da contaminação dos 
recursos hídricos.  

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

15h00 Tribunal de Contas do ES Trabalho do Tribunal de Contas do ES 

18h00 Com a Palavra “Com a Palavra” tem a presença do Deputado Alexandre Xambinho 
(PL). Técnico em  meio ambiente  e formado em administração, 
Xambinho fala de sua trajetória política e sua atuação no seu primeiro 
mandato na Casa. 

18h30 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista capixaba 
Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 com muita Bossa Nova 
e MPB. Sua história está registrada na  biografia "O piano e seu 
conjunto", assinada pela jornalista e neta do artista Cínthia Ferreira.  

19h00 Som da Terra O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que se 
revela no cenário musical capixaba com a releitura de clássicos e um 
trabalho autoral que envolve MPB e POP 

19h30 Sabores Nesta edição do Programa Sabores, nós vamos falar da "Comida de 
Boteco", que, além de remeter a sabores variados e deliciosos, 
também lembra um ambiente democrático, de descontração e, quase 
sempre, uma reunião entre amigos. Vamos entrevistar, inclusive, 
criadores de pratos campeões de festival com esse tema. 

20h00 Parlamento Brasil Projeto que prevê a liberação do cultivo da maconha para fins 
medicinais e projeto que adia a cobrança de imposto sobre venda de 
apartamentos e demais imóveis, estão em análise no Congresso 
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Nacional e no Rio de Janeiro, CPI investiga crimes de intolerância 
religiosa.  

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana discute o tema: Adoção 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: saúde de migrantes e refugiados 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra “Com a Palavra” tem a presença do Deputado Alexandre Xambinho 
(PL). Técnico em meio ambiente e formado em administração, 
Xambinho fala de sua trajetória política e sua atuação no seu primeiro 
mandato na Casa. 

22h45 MP com Você O dirigente do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial 
(Necap) do Ministério Público Estadual, promotor de Justiça Paulo 
Panaro, explica aos telespectadores como o trabalho de fiscalização 
acontece e quais são suas limitações.  

23h15 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista capixaba 
Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 com muita Bossa Nova 
e MPB. Sua história está registrada na biografia "O piano e seu 
conjunto", assinada pela jornalista e neta do artista Cínthia Ferreira.  

23h45 Sabores Nesta edição do Programa Sabores, nós vamos falar da "Comida de 
Boteco", que, além de remeter a sabores variados e deliciosos, 
também lembra um ambiente democrático, de descontração e, quase 
sempre, uma reunião entre amigos. Vamos entrevistar, inclusive, 
criadores de pratos campeões de festival com esse tema. 

 

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

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

• SÁBADO - 03.07.2021 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça as experiências de sucesso com os sistemas agroflorestais. 
Extrativistas do interior do Acre investem nessa alternativa de 
produção que combina o plantio de espécies florestais com cultivos 
agrícolas 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: violência política no Brasil 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público  

01h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Comissão De Meio Ambiente 

03h10 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde  

04h45 Audiência pública virtual  Comissão de Educação 

07h00 Dia de Campo Na TV Conheça a técnica de utilização do laser e inteligência artificial para a 
análise do solo 

07h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

08h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

08h30 A Grande Reportagem O trânsito caótico e a poluição são algumas das consequências do 
crescimento da frota de veículos movidos a combustíveis fósseis, 
como a gasolina e o diesel. A reportagem mostra como os meios 
alternativos, a exemplo das bicicletas, patinetes e veículos elétricos, 
se apresentam de forma eficaz na melhoria da mobilidade e redução 
de impactos ao meio ambiente.  

09h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

10h25 Reunião ordinária virtual Comissão de Cooperativismo 

11h25 Reunião ordinária virtual Comissão de Finanças 
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12h00 Sabores A combinação da tradição oriental com a ousadia do ocidente compõe 
a culinária japonesa apreciada em terras capixabas. 

12h30 MP com Você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica as 
funções do Ministério Público frente às gerações dos direitos 
humanos e pontua a função do Núcleo de Proteção aos Direitos 
Humanos (NPDH), do qual atua como coordenadora. 

13h00 Dedo de Prosa Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar um 
pedaço da história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O historiador 
é autor do livro “A Conquista do Cuieté”, primeiro de uma série sobre 
uma região descrita na era colonial como Sertão do Cuieté, no Leste 
de Minas Gerais. 

13h30 Parlamento Brasil Projeto em análise no congresso prevê suspensão de despejo e de 
remoção na pandemia. No Maranhão, plano de resíduos sólidos está 
sendo atualizado. No Senado, ideias de estudantes podem virar lei. E 
ainda, na Bahia, após 30 anos de silêncio, sinos das igrejas voltam a 
tocar. 

14h00 A Grande Reportagem O trânsito caótico e a poluição são algumas das consequências do 
crescimento da frota de veículos movidos a combustíveis fósseis, 
como a gasolina e o diesel. A reportagem mostra como os meios 
alternativos, a exemplo das bicicletas, patinetes e veículos elétricos, 
se apresentam de forma eficaz na melhoria da mobilidade e redução 
de impactos ao meio ambiente.  

14h30 Panorama Telejornal de sexta-feira 

15h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Justiça 

16h05 Audiência pública híbrida  Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

18h00 A Grande Reportagem O trânsito caótico e a poluição são algumas das consequências do 
crescimento da frota de veículos movidos a combustíveis fósseis, 
como a gasolina e o diesel. A reportagem mostra como os meios 
alternativos, a exemplo das bicicletas, patinetes e veículos elétricos, 
se apresentam de forma eficaz na melhoria da mobilidade e redução 
de impactos ao meio ambiente.  

18h30 Dedo de Prosa Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar um 
pedaço da história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O historiador 
é autor do livro “A Conquista do Cuieté”, primeiro de uma série sobre 
uma região descrita na era colonial como Sertão do Cuieté, no Leste 
de Minas Gerais. 

19h00 Som da Terra O Som da Terra recebe a cantora lírica Patrícia Eugênio, que está com 
um novo projeto, de música popular brasileira. Vamos conhecer seu 
novo trabalho e um pouco da sua história na música. 

19h30 Sabores A combinação da tradição oriental com a ousadia do ocidente compõe 
a culinária japonesa apreciada em terras capixabas. 

20h00 Parlamento Brasil Projeto em análise no congresso prevê suspensão de despejo e de 
remoção na pandemia. No Maranhão, plano de resíduos sólidos está 
sendo atualizado. No Senado, ideias de estudantes podem virar lei. E 
ainda, na Bahia, após 30 anos de silêncio, sinos das igrejas voltam a 
tocar. 

20h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: A obra de Hilda Hilst 

22h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

22h15 Som da Terra O Som da Terra recebe a cantora lírica Patrícia Eugênio, que está com 
um novo projeto, de música popular brasileira. Vamos conhecer seu 
novo trabalho e um pouco da sua história na música. 
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22h45 MP com Você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica as 
funções do Ministério Público frente às gerações dos direitos 
humanos e pontua a função do Núcleo de Proteção aos Direitos 
Humanos (NPDH), do qual atua como coordenadora. 

23h15 Dedo de Prosa Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar um 
pedaço da história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O historiador 
é autor do livro “A Conquista do Cuieté”, primeiro de uma série sobre 
uma região descrita na era colonial como Sertão do Cuieté, no Leste 
de Minas Gerais. 

23h45 Audiência pública virtual da 
Comissão De Saúde 

Prestação de contas 

 

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

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

• DOMINGO - 04.07.2021 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça a técnica que está ajudando a melhorar a fertilidade do solo 
em Tocantins, o manejo da palha de arroz. 

07h30 Papo Cidadão O programa dessa semana discute o direito dos idosos 

08h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

08h30 A Grande Reportagem Vários rótulos estão associados ao Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), condição que costuma afetar as habilidades de comunicação e 
interação social. A Grande Reportagem aborda, sob a perspectiva de 
autistas e seus familiares, especialistas e militantes da área, os 
anseios, avanços e desafios para quem vive com essa condição.   

09h00 Reunião ordinária híbrida Comissão de Assistência Social 

10h45 Reunião ordinária híbrida Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente  

12h00 Sabores No programa Sabores desta semana nós vamos conhecer mais sobre a 
culinária africana. Nossa equipe foi a um restaurante especializado e 
conversou sobre os pratos mais representativos, os ingredientes mais 
utilizados e se há influência da religião na culinária africana. Saboreie! 

12h30 MP com Você O programa MP com Você dessa semana exibe a entrevista com a 
Promotora de Justiça Vanessa Morelo Amaral. Vanessa Morelo é a 
atual dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos 
do Consumidor (CADC), órgão de assessoramento de execuções do 
MP. Na entrevista ela fala sobre os direitos coletivos do consumidor, 
da atuação resolutiva do MP, do equilíbrio das relações de consumo 
com o advento do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros 
assuntos. 

13h00 Dedo de Prosa A poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre eles, as 
relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em “Labirinto 
Mínimo”, a poeta nos oferece poesias curtas e cheias de sensibilidade 

13h30 Parlamento Brasil Motorista alcoolizado deve pagar por dano ao patrimônio público, 
com nova Lei aprovada no Ceará. Em Santa Catarina, mais facilidade 
para comercializar alimentos artesanais. No Espírito Santo proposta 
discute desconto de até 75% na tarifa de água. Em Mato Grosso, 
campanha incentiva a doação de medula óssea. E ainda, Congresso 
analisa auxílio-doença para gestantes e a crise nas universidades 
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federais. 

14h00 A Grande Reportagem Vários rótulos estão associados ao Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), condição que costuma afetar as habilidades de comunicação e 
interação social. A Grande Reportagem aborda, sob a perspectiva de 
autistas e seus familiares, especialistas e militantes da área, os 
anseios, avanços e desafios para quem vive com essa condição.   

14h30 Panorama Telejornal de sexta-feira 

15h00 Audiência pública virtual Comissão de Educação 

17h10 Reunião extraordinária virtual  Comissão de Finanças 

18h30 Dedo de Prosa A poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre eles, as 
relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em “Labirinto 
Mínimo”, a poeta nos oferece poesias curtas e cheias de sensibilidade 

19h00 Som da Terra O programa dessa semana apresenta o trabalho da cantora Bárbara 
Greco. 

19h30 Sabores No programa Sabores desta semana nós vamos conhecer mais sobre a 
culinária africana. Nossa equipe foi a um restaurante especializado e 
conversou sobre os pratos mais representativos, os ingredientes mais 
utilizados e se há influência da religião na culinária africana. Saboreie! 

20h00 Parlamento Brasil Motorista alcoolizado deve pagar por dano ao patrimônio público, 
com nova Lei aprovada no Ceará. Em Santa Catarina, mais facilidade 
para comercializar alimentos artesanais. No Espírito Santo proposta 
discute desconto de até 75% na tarifa de água. Em Mato Grosso, 
campanha incentiva a doação de medula óssea. E ainda, Congresso 
analisa auxílio-doença para gestantes e a crise nas universidades 
federais. 

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana discute o direito dos idosos 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público  

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: livro eletrônico 

22h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

22h15 Som da Terra O programa dessa semana apresenta o trabalho da cantora Bárbara 
Greco. 

22h45 MP Com Você O programa MP com Você dessa semana exibe a entrevista com a 
Promotora de Justiça Vanessa Morelo Amaral. Vanessa Morelo é a 
atual dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos 
do Consumidor (CADC), órgão de assessoramento de execuções do 
MP. Na entrevista ela fala sobre os direitos coletivos do consumidor, 
da atuação resolutiva do MP, do equilíbrio das relações de consumo 
com o advento do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros 
assuntos. 

23h15 Dedo de Prosa A poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre eles, as 
relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em “Labirinto 
Mínimo”, a poeta nos oferece poesias curtas e cheias de sensibilidade 

23h45 Sabores No programa Sabores desta semana nós vamos conhecer mais sobre a 
culinária africana. Nossa equipe foi a um restaurante especializado e 
conversou sobre os pratos mais representativos, os ingredientes mais 
utilizados e se há influência da religião na culinária africana. Saboreie! 

 

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 

 
QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 28 DE JUNHO DE 2021. 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Há quorum para a abertura da 
sessão de acordo com o painel eletrônico, tanto 
das presenças aqui no modo presencial e virtual. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido ele, que se estivesse 
na linha de frente teria prendido esse bandido 
Lázaro, para proceder à leitura de um versículo 
da Bíblia, Delegado Danilo Bahiense. Sendo 
assim, solicito a todos que se coloquem em 
posição de respeito. 
 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos, 121:1) 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Amém! 

Neste momento, fica dispensada a 
leitura da ata da sessão anterior. Antes, porém, 
declaro a mesma aprovada conforme foi 
disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. 

Pergunto às senhoras e senhores 
deputados, como já tem a manifestação do 
delegado Danilo Bahiense de um minuto de 
silêncio, os deputados que quiserem fazer a 
solicitação, este é o tempo.  

Com a palavra, o deputado Danilo 
Bahiense. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(Sem partido) - Senhor presidente, quero pedir 
um minuto de silêncio em homenagem à pessoa 
de Adoniram Judson Pereira, membro da igreja 
Batista de Jardim Camburi, faleceu e será 
sepultado agora à tarde. Que Deus conforte 
todos os familiares e amigos. Ele passou por 
uma provação algum tempo atrás, um filho 
novo morreu de acidente, e ele, agora, foi a 
óbito também nesta data. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Próximo deputado, Hércules 
Silveira, e depois, Coronel Quintino. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, eu quero requerer um minuto de 
silêncio pelo falecimento da senhora Etelvina 
Miranda, de Anchieta, 96 anos, moradora de 
Vila Velha, que faleceu na última quinta-feira, 
dia 24. 

Mas eu quero, também, solicitar um 
minuto de silêncio. O Brasil hoje amanheceu 
mais pobre da liderança, da cultura e da 
inteligência de Arthur Xexéu. Então, realmente, 
o Brasil hoje está triste e mais pobre de uma 
pessoa que realmente a gente tinha o maior 
prazer de ler aquilo que ele escrevia. Então, 
mais uma vez quero dizer que o Brasil ficou mais 
pobre culturalmente a partir de hoje, que na 
verdade o falecimento foi ontem. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito obrigado! 

Coronel Alexandre Quintino. Depois, 
Capitão Assumção. 
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O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Senhor presidente, eu gostaria de pedir 
um minuto de silêncio, com enorme pesar, pelo 
falecimento do nosso colega de farda, nosso 
amigo, 3.º sargento Clóvis Pinha da Rocha. Ele 
era lotado na 2.ª Cia, do 1.º Batalhão, aqui em 
Vitória, Espírito Santo. Ele passaria para a 
reserva daqui a dois meses, se não fosse, 
infelizmente, acometido por aneurisma.  

Então, é com muito pesar que eu um 
minuto de silêncio pelo nosso querido 
combatente, Clóvis Pinha da Rocha. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito obrigado! 

Capitão Assumção. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 
(PATRIOTA) - Obrigado, presidente! Também 
quero solicitar um minuto de silêncio em virtude 
do falecimento do sargento Clóvis. Infelizmente 
ele foi acometido de aneurisma cerebral e 
perdemos esse bravo combatente. 

Obrigado, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Mais algum parlamentar quer 
fazer o registro de um minuto de silêncio? 
(Pausa) 

Bom, ninguém quis se lembrar de Lázaro, 
então, neste momento, por solicitação do 
deputado Danilo Bahiense, Hércules Silveira, 
Coronel Alexandre Quintino e Assumção, 
façamos todos um minuto de silêncio. E, sendo 
assim, solicito a todos que se coloquem em 
posição de respeito. 
 

(A Casa presta a homenagem) 
 

Muito obrigado a todos! 
Meu clockman acabou de me informar 

que não havia dado um minuto de silêncio, mas 
deu sim.  Cinquenta e nove segundos e 
cinquenta e nove milésimos de segundo. 

Primeira parte do Expediente para 
simples despacho. Eu mesmo farei a leitura, 
para que nós possamos ter o dinamismo da 
sessão. 

 

1. Ofício 10/2021, do deputado Luiz 
Durão, justificando ausência à sessão ordinária 
do dia 23 de junho de 2021. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111213&arquivo=Arquivo/Docu
ments/OJAP/111213-202106251212040138-
assinado.pdf#P111213  
 

Justificada a ausência. À secretaria. 
 

2. Ofícios n.os 048/2021-74/2021, do 
deputado Carlos Von, solicitando a indicação 
do seu nome para ocupar a vaga de membro 
efetivo na Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, que se 
encontra vago. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=108156&arquivo=Arquivo/Docu
ments/OOG/108156-202105260952063675-
assinado.pdf#P108156  
 

Defiro. 
 

3. Ofício n.º 002/2021, do deputado 
Freitas, comunicando a instalação da Frente 
Parlamentar de Apoio a Exploração das Jazidas 
de Sal-Gema no Estado do Espírito Santo, 
quando foram eleitos para Presidente, o 
deputado Freitas e para secretário Executivo, o 
deputado Marcelo Santos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110967&arquivo=Arquivo/Docu
ments/OIC/110967-202106231329293090-
assinado.pdf#P110967  
 

Ciente. Publique-se. À secretaria para 
registrar o comunicado e arquivar o processo. 
 

4. Ofício n.º 051/2021, da deputada 
Raquel Lessa, para proceder à correção ao 
Projeto de Lei n.º 238/2021, de minha autoria, 
aprovado no Plenário desta Casa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110956&arquivo=Arquivo/Docu
ments/OOG/110956202106231207459545assinado.
pdf#P110956  
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À secretaria para providenciar a correção 
ao Projeto de Lei n.º 238/2021. 

 
5. Emenda Modificativa n.º 001/2021, 

do deputado Bruno Lamas, ao Projeto de 
Decreto Legislativo n.º 27/2021, de sua autoria, 
que acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Igor Abraão de Oliveira 
Campos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110891&arquivo=Arquivo/Docu
ments/EM/110891-
202106221841184230assinado.pdf#P110891  
 

Junte-se ao Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 27/2021. 

 
6. Mensagem n.º 107/2021, do 

governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei n.º 279/2021, que abre o Crédito 
Especial no valor de R$ 1.426.509,47 (um 
milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, 
quinhentos e nove reais, quarenta e sete 
centavos), em favor da Secretaria de Estado de 
Mobilidade e Infraestrutura. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110731&arquivo=Arquivo/Docu
ments/PL/110731-202106211718304527-
assinado.pdf#P110731  
 

À Comissão de Finanças. 
 

7. Projeto de Lei Complementar n.º 
013/2021, do deputado Coronel Alexandre 
Quintino, que inclui o parágrafo §2.º no artigo 
1.º da Lei Complementar n.º 201 de 03 de maio 
de 2001, que trata de policiais militares na 
reserva. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111080&arquivo=Arquivo/Docu
ments/PLC/111080202106240948174884assinado.p
df#P111080  

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

 

8. Projeto de Lei n.º 293/2021, do 
deputado Marcos Madureira, que institui o 
Selo "Investimento Verde" no âmbito do 
estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110884&arquivo=Arquivo/Docu
ments/PL/110884-202106221752599790-
assinado.pdf#P110884  
 

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

 

9. Projeto de Lei n.º 294/2021, do 
deputado Marcos Madureira, que dispõe sobre 
a criação do “Programa Escolhi Esperar” no 
âmbito do estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110886&arquivo=Arquivo/Docu
ments/PL/110886-202106221757439328-
assinado.pdf#P110886  
 

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

10. Projeto de Lei n.º 295/2021, do 
deputado Luiz Durão, que obriga os hospitais, 
clínicas e similares, quando credenciados, a 
acomodarem os pacientes/consumidores, em 
caso de internação, de acordo com os 
respectivos planos de saúde, na forma que 
especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110888&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110888-
202106221810497470-assinado.pdf#P110888 
 

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Saúde e de Finanças. 
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11. Projeto de Lei n.º 297/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, que declara o 
Ciclo Folclórico da Serra patrimônio artístico e 
cultural imaterial do estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111026&arquivo=Arquivo/Docu
ments/PL/111026-202106231705512131-
assinado.pdf#P111026  
 

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

 
12. Projeto de Lei n.º 298/2021, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, que acrescenta 
item ao Anexo Único da Lei n.º 11.212, de 29 
de outubro de 2020, instituindo a Semana 
Estadual de Conscientização sobre a 
Esporotricose. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111110&arquivo=Arquivo/Docu
ments/PL/111110-202106241336161597-
assinado.pdf#P111110  
 

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

13. Projeto de Lei n.º 299/2021, do 
deputado Torino Marques, que acrescenta item 
no Anexo II da Lei n.º 10.975, de 14 de janeiro 
de 2019, denominando Anacleto Brunoro a 
ponte que dá acesso ao santuário no distrito de 
Aracuí, município de Castelo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111165&arquivo=Arquivo/Docu
ments/PL/111165-202106241654251082-
assinado.pdf#P111165  
 

À Comissão de Justiça na forma do art. 
276 do Regimento Interno. Parabéns deputado 
Adonias, Torino Marques! 
 

14. Projeto de Lei n.º 300/2021, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, que acrescenta 

item ao Anexo Único da Lei n.º 11.212, de 29 
de outubro de 2020, instituindo o “Dia do 
Aniversário do Município de Viana”, a ser 
celebrado, anualmente, no dia 23 do mês de 
julho, incluindo-o no Calendário Oficial do 
estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111163&arquivo=Arquivo/Docu
ments/PL/111163-202106241648076855-
assinado.pdf#P111163  
 

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

15. Parecer n.º 31/2021, da Comissão de 
Finanças, em votação realizada na 4.ª reunião 
extraordinária (híbrida), publicado no ALES 
Digital do dia 23/06/2021, pela aprovação, com 
emendas, do Projeto de Lei n.º 163/2021, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 
48/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentária 
para o exercício de 2022 e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111005&arquivo=Arquivo/Docu
ments/PC/111005-202106231529254189-
assinado(17506)(17511)(17512)(17510)(17508)(175
09)(17507).pdf#P111005  
 

À Secretaria. 
 
16. Requerimento de Informação n.º 

186/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
da apreensão de um adolescente com armas e 
munições em uma operação realizada no Bairro 
Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111008&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RQI/111008-202106231540321235-
assinado.pdf#P111008  
 

17. Requerimento de Informação n.º 
187/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
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secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
da prisão de um homem após invadir um 
restaurante pela segunda vez em menos de 24 
horas e tentar esfaquear o vigia do local, em 
uma avenida movimentada do Bairro Praia da 
Costa, em Vila Velha. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111007&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RQI/111007-202106231539209827-
assinado.pdf#P111007  
 

18. Requerimento de Informação n.º 
188/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Educação, sobre o 
procedimento adotado pelas diretorias das 
Escolas no Estado do Espírito Santo em relação 
aos assuntos de cunho ideológicos, dentre 
outras matérias correlatas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110997&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RQI/110997-202106231505337282-
assinado.pdf#P110997  
 

19. Requerimento de Informação n.º 
189/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
de Dois assaltos ocorridos em ônibus do 
TRANSCOL na Grande Vitória. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110987&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RQI/110987-202106231435417085-
assinado.pdf#P110987  
 

20. Requerimento de Informação n.º 
190/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
de assalto sofrido por quatro homens Praça da 
Rua Sete, no Centro de Vitória. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110975&arquivo=Arquivo/Docu

ments/RQI/110975-202106231348572960-
assinado.pdf#P110975  
 

21. Requerimento de Informação n.º 
191/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
de Um assalto ocorrido em uma loja de 
celulares no bairro Porto Canoa, na Serra 
esfaqueamento por um pedreiro, no bairro 
Antônio Ferreira Borges, na região de Cariacica 
Sede. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111137&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RQI/111137-202106241509562192-
assinado.pdf#P111137  
 

22. Requerimento de Informação n.º 
192/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
de um menino de cinco anos que foi baleado 
na cabeça durante um tiroteio no bairro Zumbi 
dos Palmares, em Vila Velha. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111115&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RQI/111115-202106241426110414-
assinado.pdf#P111115  
 

23. Requerimento de Informação n.º 
193/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
de um esfaqueamento por um pedreiro, no 
bairro Antônio Ferreira Borges, na região de 
Cariacica Sede. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111108&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RQI/111108-202106241332339249-
assinado.pdf#P111108  

 

Todos do deputado Capitão Assumção. 
Oficiem-se. 
 

24. Requerimento de Informação n.º 
194/2021, da deputada Iriny Lopes à secretária 
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de Estado de Direitos Humanos solicitando 
informações sobre a aplicação dos recursos do 
BID nas políticas públicas para as juventudes e 
a implementação dos Centros de Referência 
das Juventudes-CRj’s. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111153&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RQI/111153-202106241612382276-
assinado.pdf#P111153  
 

25. Requerimento de Informação n.º 
195/2021, da deputada Iriny Lopes ao 
secretário de Estado da Segurança Pública e 
Defesa Social, sobre a ação policial no bairro 
Bonfim em Vitória nos 24 e 25/06/2021 que 
culminou na morte do jovem Danilo e na 
agressão aos moradores da comunidade. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111229&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RQI/111229-202106251402197630-
assinado.pdf#P111229  
 

Oficiem-se. 
Segunda parte do Expediente. Neste 

caso, ele é sujeito à deliberação, carecendo de 
quorum mínimo de dezesseis deputados, uma 
vez que nós já temos mais de vinte 
parlamentares em plenário, ou seja, vinte e 
sete. 

 
26. Requerimento de Urgência n.º 

120/2021, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo, ao Projeto de Lei n.º 266/2021, de 
autoria do governador do Estado, Mensagem 
n.º 92/2021, que institui o Programa de 
Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, 
nas condições que especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110654&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RU/110654-202106202149169988-
assinado.pdf#P110654  
 

Em discussão. (Pausa) 
Consulto ao líder do Governo se ele quer 

encaminhar. 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - 
Presidente, quero encaminhar pedindo à base e 
também aos independentes que estão aqui 
presentes para voltarem favorável ao nosso 
pedido de regime de urgência. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Consulto ao líder da oposição se 
quer se manifestar. (Pausa) 

Tendo ficado em silêncio, coloco em 
votação.  

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

Aprovado. 
 

27. Requerimento de Urgência n.º 
122/2021, do deputado Luiz Durão, líder do 
PDT ao Projeto de Lei n.º 295/2021, de sua 
autoria, que obriga os hospitais, clínicas e 
similares, quando credenciados, a acomodarem 
os pacientes/consumidores, em caso de 
internação, de acordo com os respectivos 
planos de saúde, na forma que especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110892&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RU/110892-202106221841523138-
assinado.pdf#P110892  
 

Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

 
28. Requerimento de Urgência n.º 

123/2021, do deputado Luiz Durão, líder do 
PDT ao Projeto de Lei n.º 291/2021, de sua 
autoria, que estabelece a proibição de as 
empresas que atuam no estado do Espírito 
Santo solicitarem cadastro prévio, no âmbito 
das relações de consumo, para efeito dos 
clientes/consumidores obterem informações 
acerca de produtos e serviços, na forma que 
especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110893&arquivo=Arquivo/Docu
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ments/RU/110893-202106221843097204-
assinado.pdf#P110893  
 

Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovado. 
 

29. Requerimento de Urgência n.º 
124/2021, do deputado Alexandre Xambinho, 
ao Projeto de Lei n.º 297/2021, de sua autoria, 
que Declara o Ciclo Folclórico da Serra 
patrimônio artístico e cultural imaterial do 
estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111029&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RU/111029-202106231725062625-
assinado.pdf#P111029  
 

Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovado. 
 

30. Requerimento de Urgência n.º 
125/2021, do deputado Torino Marques, ao 
Projeto de Lei n.º 262/2021, de sua autoria, 
que autoriza a presença de acompanhante no 
local de Vacinação para o combate e 
erradicação do vírus SARS-CoV2 – Covid-19, 
bem como a utilização de equipamento 
fotográfico e/ou de filmagem no ato da 
vacinação no estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111159&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RU/111159-202106241636256995-
assinado(17663)(17664).pdf#P111159  
 

Em votação.  
Com a palavra o autor para convencer os 

seus deputados a votarem SIM ou NÃO no seu 
projeto. 

Deputado Adonias. 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Muito 
bom dia aos nossos internautas, 

telespectadores que nos assistem também. Este 
é um Projeto de Lei n.º 125, para nós termos 
mais liberdade, quer dizer, o povo ter liberdade, 
porque é um momento em que as pessoas estão 
sendo muito mais vacinadas para o Sars, Covid -
19. Então, nós temos o registro,  como está 
sendo feito o registro da minha fala aqui pelos 
fotógrafos, a pessoa poder entrar 
acompanhada, com uma câmera de celular, o 
marido, ou a mulher mesmo, um parente entrar 
junto para ter a anuência e saber que realmente 
a pessoa, o enfermeiro, aplicou aquela injeção 
da Sars-Covid-19 no paciente. Somente isso eu 
peço... 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Uma explicação, porque o 
Plenário quer entender melhor. Os fotógrafos 
registraram a sua fala? 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Estão 

registrando a minha fala. E, claro, a TV 
Assembleia está registrando a minha fala.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Está saindo na fotografia a fala 
de V. Ex.ª? 

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

A fotografia está saindo ali, na Nikon, do meu 
querido Marcos Salles e da Ellen. E a TV 
Assembleia, com nossos câmeras, radialistas,...  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – E tendo falando para os 
internautas, TV Assembleia, e para o Plenário, V. 
Ex.ª pede voto SIM?  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Para 

o Plenário eu peço voto SIM encarecidamente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – O deputado Torino Marques 
encaminha pelo voto SIM.  

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

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
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Aprovado. 
Do item 31 ao 43 tratam-se de 

requerimentos de sessões solenes das senhoras 
e dos senhores deputados.  

 

31. Requerimento n.º 203/2019 do 
deputado Doutor Hudson Leal, de sessão 
solene virtual, em homenagem ao “Dia do 
Advogado, a realizar-se no dia 12 de agosto de 
2021, às 19h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=85034&arquivo=Arquivo/Docum
ents/RSE/85034-162854314421112019-
assinado.pdf#P85034 
 

32. Requerimento n.º 206/2019 do 
deputado doutor Hudson Leal, de sessão 
solene virtual, em homenagem ao “Dia do 
Médico, a realizar-se no dia 18 de outubro de 
2021, às 19h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=85037&arquivo=Arquivo/Docum
ents/RSE/85037-163418080721112019-
assinado.pdf#P85037  
 

33. Requerimento n.º 209/2019 do 
deputado Capitão Assumção, de sessão solene 
virtual, em homenagem ao Aniversário de 109 
anos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, 
a realizar-se no dia 25 de agosto de 2021, às 
19h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=85046&arquivo=Arquivo/Docum
ents/RSE/85046-170726944621112019-
assinado.pdf#P85046  
 

34. Requerimento n.º 220/2019 da 
Comissão de Agricultura, de sessão solene 
virtual, para a entrega da Comenda do Mérito 
Agrícola, a realizar-se no dia 08 de julho de 
2021, às 15h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=85064&arquivo=Arquivo/Docum

ents/RSE/85064-175956076621112019-
assinado.pdf#P85064  
 

35. Requerimento n.º 226/2019 do 
deputado Doutor Hércules, de sessão solene 
virtual, em homenagem ao trabalho realizado 
pela Maçonaria no Estado, a realizar-se no dia 
18 de agosto de 2021, às 19h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=85071&arquivo=Arquivo/Docum
ents/RSE/85071-201824220221112019-
assinado.pdf#P85071  
 

36. Requerimento n.º 228/2019 do 
deputado Doutor Hércules, de sessão solene 
virtual, em homenagem aos 130 anos de 
Fundação do Tribunal de Justiça do Estado, a 
realizar-se no dia 10 de agosto de 2021, às 19h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=85091&arquivo=Arquivo/Docum
ents/RSE/85091-133759922422112019-
assinado.pdf#P85091  
 

37. Requerimento n.º 50/2020 do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, de 
sessão solene virtual, em homenagem ao 
aniversário de 181 anos da Banda de Música da 
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com 
entrega da Comenda de Mérito "Mauricio de 
Oliveira", a realizar-se no dia 15 de setembro 
de 2021, às 19h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=103377&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RSE/103377-084909716031122020-
assinado.pdf#P103377  
 

38. Requerimento n.º 01/2021 do 
deputado Bruno Lamas, de sessão solene 
virtual, em homenagem à Comenda Maria da 
Penha, a realizar-se no dia 05 de agosto de 
2021, às 19h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=103381&arquivo=Arquivo/Docu
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ments/RSE/103381-001550949701012021-
assinado.pdf#P103381  
 

39. Requerimento n.º 02/2021 do 
deputado Bruno Lamas, de sessão solene 
virtual, em homenagem ao Dia do Serrano, a 
realizar-se no dia 09 de dezembro de 2021, às 
19h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=103382&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RSE/103382-001922450201012021-
assinado.pdf#P103382  
 

40. Requerimento n.º 03/2021 do 
deputado Adilson Espindula, de sessão solene 
virtual, em homenagem ao Dia da Reforma 
Luterana a realizar-se no dia 27 de outubro de 
2021, às 14h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=103397&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RSE/103397-132624280504012021-
assinado.pdf#P103397  
 

41. Requerimento n.º 05/2021 do 
deputado Marcos Garcia, de sessão solene 
virtual, em homenagem ao Dia do Agricultor, a 
realizar-se no dia 14 de julho de 2021, às 15h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=103491&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RSE/103491-135012405106012021-
assinado.pdf#P103491  
 

42. Requerimento n.º 07/2021 do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, de 
sessão solene virtual, em homenagem Dia 
Estadual da Mulher Policial Militar, da Mulher 
Bombeiro Militar e da Mulher Policial Civil, a 
realizar-se no dia 09 de agosto de 2021, às 19h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=105315&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RSE/105315-202103051739518539-
assinado.pdf#P105315  

 

43. Requerimento n.º 11/2021 do 
deputado Erick Musso, de sessão solene 

virtual, em homenagem aos 150 anos dos 
Batistas no Brasil, a realizar-se no dia 09 de 
setembro de 2021, às 19h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=108819&arquivo=Arquivo/Docu
ments/RSE/108819-202106021718105703-
assinado.pdf#P108819  
 

Em votação os requerimentos.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovados.  
No microfone o senhor se manifesta 

porque eu não consegui ouvir, não. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Eu 
requeiro a V. Ex.ª o tempo hábil para 
justificativa de voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – V. Ex.ª tem o tempo que está 
previsto no Regimento.  

Com a palavra o deputado Hércules 
Silveira. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Na 

verdade, teria seis minutos, porque são dois 
requerimentos. Três minutos cada um daria seis, 
mas eu não vou precisar dos seis minutos.  

O item n.º 35, o Requerimento n.º 
226/2019 eu estou requerendo uma sessão 
solene virtual em homenagem ao aniversário da 
Maçonaria, das duas ordens, a Ordem do 
Grande Oriente e a Ordem, também, da Grande 
Loja. Então, o requerimento é de nossa autoria. 
A Maçonaria tem feito um trabalho muito bom 
com relação à ajuda às pessoas que estão 
precisando de socorro. 

E também o item n.º 36, o Requerimento 
n.º 228, para uma sessão solene virtual, em 
homenagem aos cento e trinta anos do Tribunal 
de Justiça, a realizar-se no dia 10 de agosto, 
também deste ano, às 19h. O Tribunal de Justiça 
está fazendo cento e trinta anos. E é uma honra 
muito grande poder homenagear aquela Egrégia 
Casa de Leis. 

Obrigado, presidente.  
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Com a palavra o deputado 
Coronel Alexandre Quintino. 

Logo depois, deputado Freitas. 
V. Ex.ª fala de onde quiser. V. Ex.ª tem 

crédito aqui na Mesa. 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor presidente, senhores 
deputados que integram esta sessão, senhoras e 
senhores, nossos amigos, cidadãos que estão 
nos assistindo pela TV Assembleia, eu quero 
agradecer aqui a votação unânime nas 
indicações que nós fizemos aqui hoje nesta 
sessão.  

A Indicação 67 ao governador do Estado 
que garanta aos militares estaduais a 
progressão horizontal constante na Lei 
Complementar n.º 420/2007, de forma 
retroativa à data da proibição prevista na Lei 
Complementar n.º 173.  

A outra indicação que nós fizemos foi a 
Indicação 71 na qual nós solicitamos ao 
governador do Estado a instalação da internet 
rural para o distrito de Patrimônio do Divino, 
localizado no município de São José do Calçado, 
Espírito Santo.  

A outra indicação também foi ao 
governador do Estado para a instalação da 
internet rural no distrito de Mata Fria, localizado 
no município de Afonso Cláudio. São locais nos 
quais falta internet para aquela população do 
interior, que necessita, de fato, que o Governo 
tenha um olhar criterioso para aquela localidade 
para que possa instalar torre de telefonia 
também e, além disso, internet para aquela 
comunidade. 
Mas uma das indicações que nós queremos 
tratar é em relação à progressão horizontal, que 
não está tendo para os militares estaduais, 
bombeiros militares e até mesmo policiais civis. 
O policial militar, o bombeiro militar e o policial 
civil têm dois tipos de promoções. Eles têm 
promoção horizontal e promoção vertical. A 
promoção horizontal... A promoção vertical é 
aquela, por exemplo, para o militar que começa 
do soldado e chega até coronel da Polícia 
Militar.  

A Lei Complementar n.º 173 não proibiu 
essas promoções. Essas promoções continuam 

tendo, porém, após a Lei Complementar n.º 
173, o Estado deixou de dar essa promoção 
horizontal, ou seja, a cada dois anos o militar 
estadual, bombeiro militar, policial militar ou 
policial civil, tinha no seu contracheque, no seu 
recebimento, ele percebia, ele recebia um 
aumento a cada dois anos de serviço. Ou seja, 
de dois em dois anos ele teria uma progressão 
financeira horizontal na sua carreira. Mas 
acontece que veio o art. 8.º da Lei 
Complementar n.º 173, que passou a proibir 
conceder, a qualquer título, vantagem, 
aumento, reajuste ou adequação, desde que 
seja por sentença judicial transitada em julgado, 
por determinação legal anterior à calamidade 
pública. Logo, essa lei que garante a progressão 
horizontal é anterior à decretação do estado de 
calamidade pública, que é a Lei Complementar 
n.º 420/2007.  

Então, estamos fazendo essa indicação 
ao Governo do Estado para que ele possa 
conceder aos policiais militares, policiais civis, 
bombeiros militares essa promoção horizontal, 
uma vez que a Lei Complementar n.º 173...  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – A conclusão, deputado Quintino.  

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – ... não atinge a progressão horizontal. 
Então, essa é a indicação que nós estamos 
fazendo. 

Muito obrigado, presidente. Devolvo a 
fala a V. Ex.ª  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito obrigado, deputado 
Coronel Alexandre Quintino.  

Então vamos lá.  
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 
ordem, presidente! Eu gostaria de justificar 
voto, também.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Mas sobre qual?  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Hein?  
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Sobre o quê?  
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O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Os 
dois projetos meus que foram votados hoje, na 
segunda parte do Expediente.  

 

  O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Sobre indicações?  
 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Nós não votamos ainda não. 
Votamos só as sessões solenes.  

 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Ah, é?  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Yes!  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Então, tudo bem. Na hora que puder, vou 
justificar voto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Está tudo bem mesmo?  
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Tudo 

bem.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ok.  
Do item 44 ao item 98, tratam-se de 

indicações das senhoras e dos senhores 
deputados  

 
44. Indicação n.º 1755/2021, do 

deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para o retorno das consultas de 
especialidade na Rede Pública de Saúde sejam 
agendados no mesmo local do atendimento 
prévio, saindo o paciente com a data da 
próxima consulta. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110887&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110887-202106221804256212-
assinado.pdf#P110887  
 

45. Indicação n.º 1756/2021, do 
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado, 

para que o serviço médico legal, realizado 
pelos peritos da Polícia Civil do Estado, seja 
prestado diariamente, de forma permanente, 
no município de Barra de São Francisco/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110895&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110895-202106221924467570-
assinado.pdf#P110895  
 

46. Indicação n.º 1757/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para a construção de um Muro de 
Arrimo (Muro Gabião), no município de São 
Domingos do Norte/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110952&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110952-202106231147132796-
assinado.pdf#P110952  
 

47. Indicação n.º 1758/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para a manutenção, drenagem, 
sinalização, além da roçagem da vegetação das 
margens da estrada que liga Areinha a Duas 
Bocas, principalmente até Maricará, no 
município de Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110776&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110776-202106231142551228-
assinado.pdf#P110776  
 

48. Indicação n.º 1759/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para a pavimentação do acesso ao 
Cruzeiro no Bairro Boa Vista, município de Vila 
Valério/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110798&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110798-202106231102108048-
assinado.pdf#P110798  
 

49. Indicação n.º 1760/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
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Estado, para a aquisição de uma viatura com 
cofre para atender as demandas do município 
de São Gabriel da Palha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110796&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110796-202106221211070112-
assinado.pdf#P110796  
 

50. Indicação n.º 1761/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para requisitar um funcionário (a) à 
disposição da população a partir das 05h no 
Centro Regional de Especialidades - CRE, no 
bairro Jardim América, município de 
Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110789&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110789-202106221133582406-
assinado.pdf#P110789  
 

51. Indicação n.º 1762/2021, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para que seja realizada obra de contenção de 
barranco nas margens da Rod 060, km 27 
(Rodovia do Sol). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110940&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110940-202106231054073194-
assinado.pdf#P110940  
 

52. Indicação n.º 1763/2021, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para que retorne as aulas do programa 
PROERD (programa de erradicação às drogas), 
nas escolas municipais e estaduais de todo o 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110925&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110925-202106231017214394-
assinado.pdf#P110925  
 

53. Indicação n.º 1764/2021, do 
deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador 

do Estado, para inclusão dos bancários no 
grupo prioritário para vacinação da Covid-19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110978&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110978-202106231358535473-
assinado.pdf#P110978  
 

54. Indicação n.º 1765/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para reestruturação e adequação do 
trevo que dá acesso a Rodovia Roberto 
Calmon, Km 7, sentido Rio Bananal à 
Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110983&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110983-202106231408553143-
assinado.pdf#P110983  
 

55. Indicação n.º 1766/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para que seja adquirido Trator 90 CV 
com grade aradora para o município de 
Jaguaré/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110957&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110957-202106231632322867-
assinado.pdf#P110957  
 

56. Indicação n.º 1769/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para Calçamento Rural no Córrego de 
Japira, no município de Jaguaré/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110958&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110958-202106231604197675-
assinado.pdf#P110958  
 

57. Indicação n.º 1770/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para calçamento rural no Córrego 
Vargem Grande, no município de Jaguaré/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110955&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110955-202106231603227047-
assinado.pdf#P110955  
 

58. Indicação n.º 1772/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aquisição de uma caminhonete 
4x4 com carroceria de madeira para atender as 
demandas do município de Jaguaré/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110953&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110953-202106231158389218-
assinado.pdf#P110953  
 

59. Indicação n.º 1773/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que seja intensificado o 
policiamento por parte da Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo, no terminal de 
Campo Grande, na região de Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111002&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111002-202106231516403703-
assinado.pdf#P111002  
 

60. Indicação n.º 1774/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que seja intensificado o 
policiamento por parte da Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo, no terminal de 
Laranjeiras, na região da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111000&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111000-202106231510459632-
assinado.pdf#P111000  
 

61. Indicação n.º 1775/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que seja intensificado o 
policiamento por parte da Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo, no terminal de 
Itaparica, em Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110998&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110998-202106231505373532-
assinado.pdf#P110998  
 

62. Indicação n.º 1776/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que o policial da reserva ou 
reformado que está retornando de maneira 
voluntária possa concorrer às escalas especiais 
e indenização suplementar de escala 
operacional (ISEO). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110996&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110996-202106231501555559-
assinado.pdf#P110996  
 

63. Indicação n.º 1777/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para criar uma plataforma de acesso 
aos BGPMS e BECGPM para os policiais 
militares da reserva, reformados e inativos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110992&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110992-202106231458011647-
assinado.pdf#P110992  
  

64. Indicação n.º 1778/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que seja intensificado o 
policiamento por parte da Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo, em Jardim Limoeiro, 
na Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110989&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110989-202106231439546310-
assinado.pdf#P110989  
 

65. Indicação n.º 1779/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que seja intensificado o 
policiamento por parte da Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo, no bairro 
Bandeirantes, em Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390036003400390033003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110988&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110988-202106231438269121-
assinado.pdf#P110988  
 

66. Indicação n.º 1780/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que seja intensificado o 
policiamento por parte da Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo, na região do Centro 
de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=110976&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/110976-202106231350258746-
assinado.pdf#P110976  
 

67. Indicação n.º 1781/2021, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para que garanta aos 
militares estaduais a progressão horizontal 
constante na Lei Completar 420 de 2007 de 
forma retroativa a data da proibição prevista 
na Lei Complementar n.º 173, de 27 de maio de 
2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111021&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111021-202106231653561022-
assinado.pdf#P111021  
 

68. Indicação n.º 1782/2021, da 
deputada Iriny Lopes, ao governador do 
Estado, para Instalação de torre de telefonia 
móvel na área que abrange a comunidade de 
Alto São José, no município de Atílio 
Vivacqua/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111042&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111042-202106231815295974-
assinado.pdf#P111042  
 

69. Indicação n.º 1783/2021, da 
deputada Iriny Lopes, ao governador do 
Estado, para criação e implementação da 
Subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial 
e Combate ao Racismo. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111040&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111040-202106231813570035-
assinado.pdf#P111040  
  

70. Indicação n.º 1784/2021, da 
deputada Iriny Lopes, ao governador do 
Estado, para criação e implementação da 
Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de 
Intolerância. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111039&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111039-202106231811489407-
assinado.pdf#P111039  
 

71. Indicação n.º 1785/2021, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para instalação de 
internet rural no distrito de Patrimônio do 
Divino, localizado no município de São José do 
Calçado/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111100&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111100-202106241221411031-
assinado.pdf#P111100  
 

72. Indicação n.º 1786/2021, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para instalação de 
internet rural no distrito de Mata Fria, 
localizado no município de Afonso Cláudio/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111099&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111099-202106241220476027-
assinado.pdf#P111099  
 

73. Indicação n.º 1787/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para a elaboração do Programa de 
Vigilância e Controle de Esporotricose do 
estado do Espírito Santo, com a finalidade de 
auxiliar a administração pública estadual em 
promover a vigilância, controle e manejo 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390036003400390033003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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clínico da Esporotricose humana e animal (cães 
e gatos). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111113&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111113-202106241414378680-
assinado.pdf#P111113  
 

74. Indicação n.º 1788/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para a reconstrução da EEEFM 
Frederico Pretti, localizada em São João de 
Petrópolis, município de Santa Teresa/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111140&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111140-202106241509205629-
assinado.pdf#P111140  
 

75. Indicação n.º 1789/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que seja intensificado o 
policiamento por parte da Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo, no bairro Porto 
Canoa, na Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111138&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111138-202106241511248444-
assinado.pdf#P111138  
 

76. Indicação n.º 1790/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para incluir nos testes diagnósticos 
para SARS-CoV-2 a tomografia 
computadorizada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111133&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111133-202106241501110461-
assinado.pdf#P111133  
 

77. Indicação n.º 1791/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para troca de abrigos nos pontos de 
ônibus em toda extensão da Avenida Capuaba, 
no município de Vila Velha/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111132&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111132-202106241455425610-
assinado.pdf#P111132  
 

78. Indicação n.º 1792/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que seja intensificado o 
policiamento por parte da Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo, no bairro Zumbi dos 
Palmares, na região de Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111116&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111116-202106241425056663-
assinado.pdf#P111116  
 

79. Indicação n.º 1793/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que seja intensificado o 
policiamento por parte da Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo, no bairro Antônio 
Ferreira Borges, na região de Cariacica Sede/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111109&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111109-202106241333097687-
assinado.pdf#P111109  
 

80. Indicação n.º 1794/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que a Rua F, no bairro Residencial 
Prolar II, em Cariacica-Sede/ES, seja 
contemplada com rede de esgoto. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111180&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111180-202106241812536813-
assinado.pdf#P111180  
 

81. Indicação n.º 1795/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para a pavimentação de 3.600m² (três 
mil e seiscentos metros quadrados) que 
correspondem a ruas e pátio externo da escola 
Paulo Antônio de Souza da Comunidade 
Paulista, no município de São Mateus/ES. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390036003400390033003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111097&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111097-202106241128319707-
assinado.pdf#P111097  
 

82. Indicação n.º 1796/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para Construção de um campo de 
futebol com vestiários, banheiros e bancos de 
reserva no Bairro Ribeirão, no município de São 
Mateus/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111096&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111096-202106241127225644-
assinado.pdf#P111096  
 

83. Indicação n.º 1797/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para construção de uma Escola de 
Ensino Fundamental, na Comunidade Santa 
Rita, no município de São Mateus/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111095&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111095-202106241124509859-
assinado.pdf#P111095  
 

84. Indicação n.º 1798/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para Construção de uma quadra 
poliesportiva com cobertura na Comunidade 
São Benedito (RODOCON), Município de São 
Mateus/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111094&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111094-202106241122045010-
assinado.pdf#P111094  
 

85. Indicação n.º 1799/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para a instalação de parquinho infantil 
para o distrito de Alto Calçado, município de 
São José do Calçado/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111209&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111209-202106251133162742-
assinado.pdf#P111209  
 

86. Indicação n.º 1800/2021, da 
Comissão de Defesa do Consumidor e ao 
Contribuinte, ao governador do Estado, para a 
implantação de Rede de Água e Esgoto em 
Village do Sol, Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111230&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111230-202106251401243410(17679)-
assinado(17678).pdf#P111230  
 

87. Indicação n.º 1801/2021, do 
deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador 
do Estado, para inclusão dos líderes religiosos 
(pastores, padres, rabinos, imã, etc.) ao grupo 
prioritário para vacinação da Covid-19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111222&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111222-202106251341488853-
assinado.pdf#P111222  
 

88. Indicação n.º 1802/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para que instale nas dependências do 
Ceasa-ES um posto de vacinação do Covid-19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111241&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111241-202106251453405824-
assinado.pdf#P111241  
 

89. Indicação n.º 1803/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que o Governo do Estado, em 
convênio com a Prefeitura de Cariacica, 
promova o aumento do policiamento por parte 
da polícia militar, no bairro de Itacibá, em 
Cariacica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111211&arquivo=Arquivo/Docu

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390036003400390033003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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ments/IND/111211-202106251146154947-
assinado.pdf#P111211  
 

90. Indicação n.º 1804/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que, a CESAN, e em convênio com 
a Prefeitura de Guarapari, contemple o bairro 
Recanto da Sereia, em Guarapari, com uma 
rede de esgoto. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111208&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111208-202106251101221293-
assinado.pdf#P111208  
 

91. Indicação n.º 1805/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para, juntamente com a Prefeitura de 
Cariacica, para que seja feita a troca de um 
poste localizado na Avenida do Contorno, em 
Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111202&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111202-202106250938561026-
assinado.pdf#P111202  
 

92. Indicação n.º 1806/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para, em convênio com a Prefeitura da 
Serra, faça limpeza e capina nas laterais da 
Avenida Iriri, no bairro de Valparaíso, Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111200&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111200-202106250932024923-
assinado.pdf#P111200  
 

93. Indicação n.º 1807/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que, juntamente com a Prefeitura 
de Fundão, seja concluída a reforma do campo 
de futebol do Joaripe, em Praia Grande, 
Fundão/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111199&arquivo=Arquivo/Docu

ments/IND/111199-202106250916521465-
assinado.pdf#P111199  
 

94. Indicação n.º 1808/2021, do 
deputado Doutor Hudson Leal, ao governador 
do Estado, para que viabilize a cobertura do 
Ginásio Poliesportivo do bairro São Torquato, 
no município de Vila Velha em atendimento 
aos moradores da região. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111289&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111289-202106260945372189-
assinado.pdf#P111289  
 

95. Indicação n.º 1809/2021, do 
deputado Doutor Hudson Leal, ao governador 
do Estado, para que juntamente a SESA/ES 
venha priorizar à população em situação de rua 
com a imunização contra o Covid-19 com 
Vacina da Janssen (dose única) em todo o 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111288&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111288-202106260937279367-
assinado.pdf#P111288  
 

96. Indicação n.º 1810/2021, do 
deputado Doutor Hudson Leal, ao governador 
do Estado, para que juntamente ao DER/ES 
possa implementar sinalização de travessia de 
animais no KM 122 da ES-261, localizado na 
altura da comunidade de Santa Rosa, 
localidade de Guararema, município de 
Aracruz, em atendimento aos moradores da 
região. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=111287&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/111287-202106260923090128-
assinado.pdf#P111287  
 

97. Indicação n.º 1811/2021, do 
deputado Doutor Hudson Leal, ao governador 
do Estado, para a aquisição de 01 (um) TRATOR 
AGRALE 5.075 para o município de Jaguaré, em 
atendimento aos moradores da região. 
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*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO 
SIALES 

 

Neste momento eu coloco essas 
indicações em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Como votam os deputados? Os que se 
manifestarem, contrários. Os que ficarem em 
silêncio... (Pausa) 

Aprovado.  
Para justificação... 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Coronel Quintino nem o Delegado Danilo 
Bahiense ficaram em silêncio. Isso significa que 
eles votaram contrários?  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Votaram? Favoráveis, né? Então, 
eram dois votos que eu estava na dúvida, foi 
sanada agora essa dúvida.  

Então, para justificação de voto, 
deputado Capitão Assumção e depois V. Ex.ª, 
deputado Adonias.  

Capitão Assumção.  
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Obrigado, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – E, depois, o deputado 
Freitas.  
Não é isso, Freitas? (Pausa) 
Pronto.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Quero agradecer aos nossos 
pares, deputados presentes aqui, no plenário, e 
os que também estão na sala virtual, pela 
aprovação unânime das nossas indicações, e, 
também, do nosso Requerimento de 
Congratulação n.º 424/2021, que versa sobre os 

militares do 1.º Pelotão da Companhia de Força 
Tática do 4.º Batalhão. Após uma operação para 
repelir o tráfico de drogas no bairro Chácara do 
Conde, município de Vila Velha, Espírito Santo, 
os militares da Força Tática presenciaram um 
senhor de sessenta e sete anos carregando 
inúmeros sacos de areia sozinho até sua 
residência, morro acima. E, rapidamente, 
encerrada a operação, todos os policiais se 
reuniram de maneira solidária, voluntária, para 
ajudar a transportar aquele material.  

Dessa forma, senhor presidente, quero 
citar, de forma honrosa, esses nossos heróis 
capixabas: 3.º sargento Rodrigo Ferreira Corrêa; 
3.º sargento Leonardo Gonçalves Prates; cabo 
Diego Rodrigues Fernandes; cabo Fernandes 
Antonio de Oliveira Bis; cabo Vinicius Nardi de 
Oliveira; soldado Rafael da Penha Silva; soldado 
Alexandre Dimas Santos Reis; soldado 
Dionathan Henrique da Silva; soldado Diego 
Cunha Dias; soldado Anne Carolina Pereira 
Medina; soldado Arthur Rondelli Temporim; 
soldado Marcelo Abreu Coelho; soldado Danilo 
Meriguetti; soldado Jean Jacques de Oliveira 
Rosa e soldado Geidison Goularte da Silveira.   
 Eles sobem os morros não somente para 
libertar o povo do tráfico de drogas. Sobem 
também para proteger os nossos cidadãos e 
ajudar os nossos cidadãos. Quando é para dar 
tiro, é para dar tiro, mas, quando é para ajudar, 
é para ajudar também. Nós defendemos a 
liberdade dos capixabas! 
 Muito obrigado, presidente. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Com a palavra agora o deputado 
e coronel Alexandre Quintino.  

Desculpa. Torino Marques. Perdoe-me. 
Deputado Coronel Alexandre Quintino estava no 
meu radar, aqui agora. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Deputado Freitas não ia falar agora também? O 
senhor vai abrir este precedente para eu falar 
antes? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – O meu presidente da Comissão 
de Finanças vai se manifestar por último, 
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porque, neste caso, ele vai fazer uma fala mais 
incisiva. 
 Deputado Torino Marques. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Boa 
tarde, senhoras e senhores. Três horas e vinte 
minutos, na Assembleia Legislativa.  
 Esta semana, eu estive visitando a AMA, 
Associação dos Moradores de Aracuí. Fica ali na 
região de Castelo, no Sul do estado do Espírito 
Santo. Conheci aquele importante projeto 
social, que já existe lá, conduzido pelo guerreiro 
Anacleto Brunoro Júnior. Vou falar um pouco 
mais do pai do Anacleto daqui a pouco. 
 O pai dele, senhor Anacleto Brunoro, 
faleceu aos cento e um anos de idade, no 
mesmo dia do aniversário dele, 03 de maio 
deste ano. Pessoa respeitada na região, Brunoro 
foi combatente da Segunda Guerra Mundial. Em 
sua homenagem, estamos pedindo aqui que a 
ponte sob o Rio Castelo, em Aracuí, seja 
batizada com o nome dele. Entendemos, sim, 
ser justa a homenagem, que deixaria feliz toda a 
comunidade e também todos nós. Um 
combatente da Segunda Guerra Mundial que 
defendeu o Brasil, essa pessoa merece esse 
respeito. Que seja lembrado nesta ponte que 
liga Aracuí aos bairros de Castelo. 
 Então, esse é o pedido. É o projeto de lei 
que entrou hoje na primeira parte do 
Expediente, aqui na Assembleia Legislativa. 
 Na segunda parte do Expediente, o item 
número 30, apesar de já ter feito aqui a defesa 
deste item no Expediente, gostaria de relembrar 
aos meus pares que este meu Projeto de Lei n.º 
262/2021 tem por finalidade assegurar às 
pessoas que estão sendo submetidas à 
vacinação contra o vírus SARS-CoV2, a Covid-19, 
possam ser acompanhadas por pessoas de sua 
confiança, bem como registrar o momento da 
vacinação por meio de fotografias ou imagens 
de vídeo do próprio celular. 
 A demanda que me impulsionou 
elaborar este tipo de PL veio de reiterados casos 
de imagens de simulação de vacinação. 
Atualmente, sabemos que já são diversos os 
casos, aqui no Brasil, de que a vacinação tem 
sido simulada por alguns maus profissionais de 
Saúde. Já são centenas de imagens capturadas 

em que a agulha é introduzida, porém o líquido 
da vacina não é inoculado, ocorrendo, assim, 
flagrante simulação.  
 Fiz o requerimento de tramitação em 
regime de urgência, porque o ritmo de 
vacinação em nosso estado continua acelerado, 
com o Governo Federal enviando, cada dia mais, 
vacinas aos nossos municípios aqui. 
 Para evitar que esse tipo de crime grave 
e desumano continue acontecendo, espero que, 
com certeza, possamos aprovar com a maior 
agilidade e rapidez também este PL, que vai 
garantir a cada cidadão a vigilância de como 
está sendo aplicada esta vacina. Peço a atenção 
e também a humanidade dos colegas para 
aprovarmos este PL com urgência. O povo 
merece esta atenção e também proteção 
garantida. 
 Muito obrigado, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Nós que agradecemos. 
 Com a palavra o presidente da comissão 
mais rica da Assembleia, a Comissão de 
Finanças, deputado Freitas. 
 Seis a zero, Freitas. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – A zero. 
Literalmente a zero. 
 Meu querido presidente, meu 
companheiro na comissão mais rica do Estado 
do Espírito Santo, meu vice-presidente, meu 
companheiro na Frente Parlamentar de Apoio à 
Exploração das Jazidas de Sal-Gemas, no âmbito 
do Estado do Espírito Santo, meu querido 
presidente desta sessão, deputado Marcelo 
Santos; nobres colegas, deputados e deputadas, 
eu não posso, e, hipótese nenhuma, deixar de 
vir a este púlpito da tribuna da Assembleia 
Legislativa, no dia de hoje, cheio de entusiasmo, 
cheio de energia positiva. O dia que o Governo 
do Estado do Espírito Santo estabelece, para 
toda a sociedade espírito-santense, com a 
presença de aproximadamente cinquenta 
prefeitos, com a ampla maioria dos deputados 
desta Casa, o Governo do Estado anuncia o PIP. 
Quando o Estado tem um PIB forte, o Estado 
tem coragem e condição de estabelecer um PIP 
para a sociedade espírito-santense. 
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E o que é PIP? PIP é o Plano de 
Investimentos Públicos para todo o estado do 
Espírito Santo, para todas as regiões, em 
parceria com todas as prefeituras, de forma 
muito republicana. 

E esse PIP significa aproximadamente 
nove bilhões – é isso mesmo – nove bilhões de 
investimento que o Governo Renato Casagrande 
disponibiliza para todas as áreas do Governo em 
todo o estado do Espírito Santo. Isso é inédito e 
isso precisa de muito entusiasmo para 
comemorar.  

Nós estamos diante de uma adversidade 
que tomou conta do mundo, e este Estado 
trabalha organizado, trabalha com gestão fiscal 
nota A, trabalha com muita transparência, 
trabalha para inserir investimento, inclusão 
social, desenvolvimento econômico em todo o 
estado do Espírito Santo, de canto a canto. 

E nós teremos investimento maciço em 
infraestrutura, em educação, em segurança, em 
cultura, em turismo, em assistência social, em 
saúde, em todas as áreas do estado do Espírito 
Santo. 

E o Governo do Estado, além disso, 
estabelece uma forte parceria com os 
Municípios, no que tange à educação de ensino 
fundamental e à educação infantil. O Governo 
publica um edital para aporte no Fundo Estadual 
de Apoio e Ampliação e Melhoria das Condições 
de oferta da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental. Esse edital é de duzentos milhões 
de reais para parceria com os Municípios para 
melhoria da educação infantil e do ensino 
fundamental. 

Parabéns, governador Renato 
Casagrande! Não tem como eu não vir a esta 
Assembleia registrar o momento importante por 
que passa o Espírito Santo; registrar a 
autoestima que esse Governo consegue colocar, 
mesmo em tempos difíceis, em cada um 
capixaba, para que nós também possamos, com 
essa energia positiva, superar os nossos 
problemas. 

Exemplo disso, nós votamos também 
aqui hoje o requerimento, o projeto do Governo 
e vamos votar durante a semana o Refis, a 
oportunidade de os empresários do estado do 
Espírito Santo, que são vítimas da pandemia, de 

poder renegociar as suas dívidas com o estado 
do Espírito Santo e poder se inserir aos poucos 
também no mercado de forma a colaborar 
muito mais com o estado do Espírito Santo. 

Então fica esse registro. Fica a nossa 
satisfação de fazer parte desse momento do 
estado do Espírito Santo. Nós somos, sim, o 
melhor estado do Brasil, o mais organizado, o 
que tem a maior capacidade de investimento 
com recursos próprios, o que tem a maior 
capacidade de investimento, o mais 
transparente. 

Portanto, nós precisamos continuar a 
nossa luta, mas continuar a nossa harmonia de 
Poder Legislativo com o Poder Executivo; 
continuar trabalhando em função de uma 
convergência política, diferente do que faz esse 
país, essa polarização extrema, que leva o nosso 
país a andar para trás. 

Nós, definitivamente, precisamos olhar o 
que está equivocado no âmbito do país e fazer 
diferente no âmbito do estado do Espírito 
Santo. 

Quero cumprimentar e parabenizar o 
Governo Renato Casagrande pela satisfação que 
mostrava hoje, que demonstrava transparente 
na sua fala, na sua alegria em anunciar esse belo 
investimento para cada capixaba. 

Não tenho dúvida que dias melhores 
virão para todo o povo capixaba. Portanto, 
senhores, senhoras, nobres colegas deputados e 
deputadas, mais do que nunca, precisamos 
trabalhar para poder fazer com que esse recurso 
chegue de forma desburocratizada em cada 
canto do estado do Espírito Santo que precisa 
chegar. 

E que nós possamos, com a nossa Frente 
Parlamentar de Apoio à Exploração da nossa Sal-
Gema, riqueza que o estado do Espírito Santo 
produz, a maior da América Latina, de maior 
qualidade da América Latina; que nós possamos 
fazer a exploração  
e gerar emprego com a exploração, mas 
também com agregação de valores. Que nós 
possamos, não gerar uma commodity, para 
explorar nossa riqueza aqui no Norte do estado 
do Espírito Santo, e fazer, simplesmente, a 
transferência para a industrialização em outros 
lugares; precisamos fazer a exploração e 
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precisamos agregar valor à produção do sal-
gema. 

Tenho dito. Devolvo a palavra ao meu 
querido presidente Marcelo Santos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Muito obrigado, deputado 
Freitas! Parabenizo também, de igual forma, o 
governador Renato Casagrande pelo belo 
trabalho que vem desenvolvendo à frente do 
Governo do Estado, num momento difícil de 
pandemia, num momento difícil da economia. 
Diferente dos demais estados da Federação, 
vem mostrando que valeu a pena todo o esforço 
feito lá atrás e que agora a gente começa a 
colher os frutos. E os investimentos estão aí 
para todas as setenta e oito cidades capixabas. 

Passamos então, neste momento, à fase 
da Ordem do Dia. 

Discussão única, nos termos do art. 66, § 
6.º, da Constituição Estadual, do veto total, 
aposto ao Projeto de Lei n.º 696/2019, de 
autoria do deputado Torino Marques. 

Neste momento eu convoco a Comissão 
de Constituição e Justiça para oferecer parecer 
oral à matéria. Com a palavra o deputado 
Fabrício Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
está me ouvindo? 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Absoluta certeza. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Convoco a 
Comissão de Justiça.  

Esse projeto já estava tramitando e o 
deputado Marcos Garcia é o relator do mesmo. 
Então passo a palavra ao deputado Marcos 
Garcia. Não o estou vendo aqui no plenário 
virtual, não sei se ele está no plenário físico. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – Senhor 

presidente, vou, neste momento, solicitar o 
prazo regimental desse projeto para analisar um 
pouco mais e tentar entender um pouco mais 
sobre esse projeto. 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. É regimental. 

Devolvo à presidência. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Mantido o prazo regimental do 
relator, neste momento, deputado Marcos 
Garcia, vice-líder do Governo, na Comissão de 
Justiça, na forma do art. 66, § 6.º, da 
Constituição Estadual, ficam sobrestadas as 
demais matérias constantes na pauta. 

Passamos então, neste momento, à fase 
das Comunicações. 

Antes de eu passar a palavra para ele, o 
deputado Torino Marques, que é quem vai subir 
à tribuna e utilizar o seu tempo previsto no 
Regimento, eu quero parabenizar todos os 
policiais envolvidos na operação que prendeu e, 
naturalmente, matou aquele bandido chamado 
Lázaro, que atormentou a vida de tanta gente, 
ceifou vida de tantas pessoas inocentes, 
principalmente, e que, depois de uma longa 
busca, esperada por todos nós, brasileiros, 
chegou ao final. 

É claro que nós queríamos que ele fosse 
preso e pagasse toda a sua conta na cadeia, mas 
ele se meteu na frente das metralhadoras e foi 
alvejado. 

Mas quero parabenizar os policiais, dizer 
que lá tem bom policial, mas aqui também tem, 
Danilo. Se V. Ex.ª estivesse lá, não tenho dúvida, 
teria capturado. Capitão Assumção, Coronel 
Alexandre Quintino, essa turma aqui estava 
preparada para botar esse bandido na cadeia, 
mas infelizmente, mais uma vez, ele passou na 
frente e o pau comeu. 

Com a palavra, deputado Torino 
Marques. 

 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Antes 
de eu começar minha fala, gostaria somente de 
pedir um adendo do deputado, meu querido 
Marcelo Santos, presidente-em-exercício neste 
exato momento, sobre a prisão do Lázaro. 

Parabéns aos policiais militares! Como o 
deputado Marcelo falou aqui, há pouco. Agora 
temos que prestar muita atenção, porque o 
Lázaro não era santo, já tinha sido preso mais de 
dez vezes, fugitivo. Dessa vez ele saiu pela porta 
da frente. E isso é o que mais me assusta. Em 
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uma saidinha dos pais, do dia de Natal, de Ano-
Novo, a Justiça tem que tomar mais cuidado 
quanto a essas saidinhas, porque elas estão 
trazendo para as ruas, bandidos de alta 
periculosidade e que estão cometendo crimes. 

Quero pedir até um minuto de silêncio, 
depois, para as famílias que sofreram tanto. 
Algumas pessoas que morreram nas mãos do 
Lázaro. E agora eles vão ter paz, Marcelo Santos. 
Agora eles vão ter paz, porque a justiça foi feita. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Um pouco de paz. 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) – Agora 
eles vão ter paz, os que morreram, um pouco 
mais de paz, porque esse bandido foi preso. 
Preso no cemitério, porque dali ele não vai fugir 
nunca mais. Que Deus abençoe essas famílias. 
 

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

Eu vou fazer um minuto de silêncio, mas 
eu queria suspender o tempo do nosso 
deputado Adonias, porque eu preciso fazer um 
comunicado. E depois o deputado Torino 
Marques pode voltar a se manifestar.  

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) – Voltar 

com meu tempo. Ok. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – E nós, naturalmente, também 
faremos um minuto de silêncio, muito boa a 
solicitação, das vítimas desse canalha, desse 
vagabundo que matou tanta gente. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) – 

Somente vou falar só mais uma coisinha. O 
Lázaro morreu, mas, infelizmente, Lázaros estão 
vivos na boca de pessoas que têm bandidos de 
estimação. Nós temos que tomar muito cuidado 
com essas pessoas.  

Muito obrigado, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Não por isso. 
Antes de darmos o tempo necessário 

para o deputado Torino Marques, senhoras e 

senhores deputados, considerando que o 
Projeto de Lei n.º 238/2021, da deputada 
Raquel Lessa, que autoriza o recebimento do 
trecho de estrada municipal, compreendendo 
entre a sede do Município de São Gabriel da 
Palha, passando pela Fazenda Ferreira, seguindo 
pelo Córrego São Pedro, até a Rodovia ES-080, 
no Município de Águia Branca, incluído ao Plano 
Rodoviário Estadual, foi aprovada, em reunião 
conjunta das Comissões de Justiça, Mobilidade 
Urbana e de Finanças, na sessão ordinária 
híbrida, do dia 21/06; considerando a solicitação 
feita pela autora informando que no art. 1.º, 
consta uma distância que não corresponde à 
realidade quilométrica do trecho, pois o referido 
trajeto compreende uma quilometragem de 
25.8 quilômetros, e não treze quilômetros, 
como está descrito no art. 1.º do projeto, 
determino, com base no art. 215 do Regimento 
Interno, que seja realizada a devida correção no 
art. 1.º do Projeto de Lei n.º 238/21, no seguinte 
sentido: Onde se lê 13 quilômetros, leia-se 25.8 
quilômetros. 

Para mera correção.  
Eu, neste momento, antes de passar a 

palavra ao deputado Torino Marques, solicito às 
senhoras e senhores deputados, acatando o 
pedido do deputado Torino, um minuto de 
silêncio pelas vítimas desse bandido chamado 
Lázaro.  

Todos em posição de respeito. (Pausa) 
 

(A Casa presta a 
homenagem) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado. E não adianta 
ninguém ficar de chororô, porque Lázaro 
peneira tá todo furado!  

Com a palavra o deputado Torino 
Marques. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Três 

horas e trinta e oito minutos. Uma excelente 
tarde a todos que nos assistem nas redes 
sociais, telespectadores da TV Ales, servidores 
desta Casa de Leis, deputados que estão aqui na 
plenária virtual e também deputados que estão 
aqui presencial. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390036003400390033003A00540052004100, Documento assinado 

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



38 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 02 de julho de 2021 

 

Na quinta-feira e sexta-feira da semana 
passada, estive em alguns municípios para ouvir 
suas demandas e trazê-las a este parlamento. 
Em Castelo e também em São Mateus. 

Em Castelo, fui visitar uma associação, 
como eu falei há pouco aqui, e trouxe de lá do 
filho Anacleto Brunoro, um dos trezentos e 
quarenta e cinco capixabas que integrou a Força 
Expedicionária Brasileira, FEB, na Segunda 
Guerra Mundial, tendo participado diretamente 
da Batalha de Monte Castello, em 1945. 
Anacleto, que se tornou 2.º Tenente da reserva 
do Exército Brasileiro, era um dos pracinhas 
capixabas vivos que haviam prestado serviço 
durante a guerra. O pracinha, no exato dia em 
que completou 101 anos de vida, faleceu, 
deixando filhos e netos. É uma história de 
orgulho para todos os capixabas.  

Então, o pedido do meu projeto de lei 
para que a ponte lá em Castelo, que liga a região 
de Aracuí aos bairros de Castelo, tenha o nome 
de Anacleto Brunoro, ex-combatente da 
Segunda Guerra Mundial. 

E alguns dias eu falei aqui também, 
senhoras e senhores, sobre a questão de terras 
entre a Suzano e posseiros, no extremo Norte 
estadual. Agora eu chamo a atenção deste 
Poder Legislativo, do Executivo, dos 
telespectadores e também internautas, e do 
Judiciário para uma triste realidade que se passa 
lá neste exato momento. 

Prestem atenção! No final dos anos 60, a 
então Aracruz Celulose foi acusada de invadir 
terras indígenas dos povos Tupiniquins e 
também Guaranis. Mais tarde, foram incomodar 
os povos quilombolas na Região do Sapê do 
Norte. A história está sendo repetida, mas não 
vamos deixar que se repita a extinção de aldeias 
indígenas e comunidades quilombolas como no 
passado muito recente. A maior parte do 
Espírito Santo assistiu calada a esse desmantelo, 
a esse massacre.  
 Esta Casa criou uma CPI, que foi 
arquivada em 2002, e nós a queremos de novo 
para investigar fatos novos deste momento. É 
nosso dever, claro, e também atribuição. E 
vamos honrar o nosso compromisso com a 
população do meu querido, amado e glorioso 
Espírito Santo. A questão aqui, colegas 

deputados, não é privativa de qualquer 
ideologia. Não mesmo! Antes que venham com 
mimimi. Aquilo não é uma invasão de terras 
como a prática do MST. É uma ocupação que 
permite o trabalho e sobrevivência que mata a 
fome de milhares de pessoas.  
 Eu pedi aqui, neste plenário, justiça 
social e continuarei pedindo eternamente. São 
mais de quinhentas famílias de posseiros, que 
vivem e cultivam produtos básicos da 
alimentação. Peço aqui o apoio das comissões 
das quais eu faço parte nesta Casa de Leis: 
Comissão de Segurança, onde sou membro 
suplente; Comissão de Agricultura, onde sou 
membro efetivo e Comissão de Meio Ambiente, 
onde estou membro suplente. Cada uma tem 
interesses específicos e pode, com certeza, 
ajudar e muito.  
 Nós, deputados estaduais, devemos 
estar atentos a esses fatos, principalmente 
neste caso que é uma questão humanitária e 
social. Envolve aqui abuso de poder, envolve 
desconfiança contra autoridades de todos os 
poderes, envolve ameaças e também o medo. 
Nada melhor do que implantar o medo na 
população. Vocês estão vendo o que está 
acontecendo hoje aí com a Covid-19.  
 O Espírito Santo não pode voltar aos dias 
de terror, quando até índios e negros eram 
ameaçados e quase obrigados a abrir mão de 
suas terras. Com certeza, queridas pessoas que 
me assistem neste exato momento, nesta fala 
que estou fazendo, vou voltar a esse assunto 
incessantemente. Vou tentar pedir a reabertura 
da CPI, que foi fechada em 2002. Mas nós temos 
novos fatos sobre esse caso da Suzano e 
também das associações de produtores rurais 
daquela Região de São Mateus.  
 Muito obrigado, senhor presidente. 
Agora são três horas e quarenta e dois minutos.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite.  
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Senhor presidente, senhores deputados, boa 
tarde! Boa tarde aos deputados que se 
encontram no plenário, ao público que nos 
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assiste através da TV Assembleia. É um privilégio 
subir a esta tribuna mais uma vez. Infelizmente 
para tratar de um tema extremamente 
complexo de falta de gestão e de falta de 
conhecimento na área de tecnologia.  
 O sistema de agendamento de vacinas 
de Serra é um sistema precário, ultrapassado, 
que efetivamente não funciona. Não é de hoje 
que os serranos têm reclamado, dia após dia, 
sobre esse sistema. Muitos sabem que sou 
oriundo da área de tecnologia da informação, 
inclusive, vacinei-me no último sábado. Foi 
extremamente difícil conseguir agendar a 
vacina. Depois de muitas tentativas eu fui 
trocando de browser – o que é browser? São os 
navegadores de internet – até que, em algum 
momento, funcionou.  
 Aí pergunto: e a população carente da 
cidade de Serra que não tem conhecimento de 
tecnologia? Como se faz? A Prefeitura de Serra – 
e isso vai ficar para um pronunciamento 
amanhã – ela é, entre as prefeituras da Grande 
Vitória, percentualmente, a última colocada na 
quantidade de vacinados; possui um sistema 
que não funciona; sem falar no atendimento 
básico de saúde do município que está em 
extrema dificuldade. Cada mês que se passa, 
temos menos médicos nas unidades de saúde 
da rede básica.  
 A prefeitura anunciou que ontem iria 
abrir, que seria uma pioneira nesse sentido, o 
agendamento para pessoas com trinta e cinco 
anos ou mais. E aí, é claro, uma hora antes do 
início do agendamento, o site já caiu. E aí a 
prefeitura disse que, primeiro, era uma grande 
quantidade de acessos.  
 E aí, você que está me ouvindo – como 
eu disse, sou da área de tecnologia –, essa 
questão de grande quantidade de acesso é uma 
vergonha. Nós temos hoje sistemas pelo mundo 
afora em que nós temos até bilhões de acessos 
simultâneos, quanto mais milhares de pessoas, 
como é o caso de um sistema como esse. E 
mais, por que acontece com maior frequência, 
principalmente, problemas da cidade de Serra?  
 Segundo, ela jogou a culpa na empresa 
Vivo. Que a conexão do sistema quem faz é a 
Vivo e nesse caso específico o problema era da 
Vivo. E nos outros dias? Mas mesmo que o 

problema fosse na Vivo, tem algo chamado 
backup. O que isso significa? Tem que se ter 
duas formas de acesso ou dois meios de acesso, 
ou dois provedores do serviço de acesso aos 
dados para que um sistema como esse não caia. 
Esse é o básico na gestão de tecnologia da 
informação.  
 E aí, nós chegamos a um caos 
generalizado em que eu, é claro, fui até em 
busca de alguns especialistas que analisaram 
com detalhes o que realmente ocorreu e tive a 
informação sobre esse estudo, que o que está 
acontecendo na Serra é o seguinte: é um 
sistema totalmente precário e desatualizado, de 
tal forma que ele é incapaz de suportar esse 
agendamento de vacinas que a prefeitura tem 
tentado fazer e não consegue.  
 Eu não tenho como não ficar 
extremamente preocupado com essa situação. 
Tenho dito que sou sim uma voz que combate 
essa polarização, que agora vai para vinte e oito 
anos na cidade, não por conta da briga política 
dos dois, que é uma guerra permanente, mas 
em cima de discussões em prol da população, 
de questões que não funcionam.  
 Eu sempre disse o quão a Prefeitura 
Municipal de Serra é atrasada na sua parte 
tecnológica. O problema é que agora está 
impactando vidas. Está impactando vacinas. Está 
impactando a saúde.  
 E aí, fica aqui o meu repúdio e a minha 
cobrança para essa vergonha que é o sistema de 
agendamento da cidade de Serra. O prefeito 
pagou mico no final de semana. Fez vídeo 
dizendo que o agendamento estava aberto, na 
frente de outras cidades, para trinta e cinco 
anos, mas o sistema não funcionou.  
 Então, é necessário trabalhar com 
equipe técnica, com qualidade de gestão, com 
tecnologia avançada para não pagar mico como 
esse. E, com certeza, eu sou uma voz que não 
depende de poder público municipal. E estarei 
aqui cobrando veementemente, quer gostem ou 
não, para que a prefeitura ajuste os seus erros e 
melhore a qualidade de vida do serrano, senhor 
presidente.  
  
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 
PSB) – Obrigado, deputado Vandinho Leite.  
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 Com a palavra o deputado Adilson 
Espindula. V. Ex.ª está com a palavra por cinco 
minutos. (Pausa) 
 Deputado Adilson, antes que V. Ex.ª faça 
uso da palavra, gostaria de registrar que o nosso 
funcionário, que dá toda atenção aos deputados 
aqui no plenário, nosso servidor Lilico, está 
fazendo aniversário hoje e está convidando 
todos os deputados para um churrasco,  lá no 
sítio Santa Leopoldina. Parabéns, Lilico!  

Com a palavra o deputado Adilson 
Espindula. 
 

 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Cumprimento nosso querido deputado Dary 
Pagung, que preside a sessão neste momento. 
Em seu nome, eu cumprimento todas as 
senhoras e os senhores deputados. 
Cumprimento os nossos servidores desta Casa 
de Leis e todos aqueles que estão nos 
acompanhando através da TV Assembleia. 
 É com o coração cheio de orgulho que eu 
quero celebrar com todos vocês os cento e 
sessenta e dois anos da imigração pomerana no 
estado do Espírito Santo. Hoje é o Dia do 
Imigrante Pomerano.  

Os primeiros pomeranos chegaram às 
terras capixabas em 28 de junho de 1859. Eles 
vieram antes da unificação de 1871, que deu 
origem à atual Alemanha. Portanto, eram 
pomeranos nativos e aqui mantiveram a sua 
identidade tradicional. Eram vinte e sete 
famílias, totalizando cento e dezessete pessoas. 
 A maior colônia pomerana do Brasil está 
no Espírito Santo, com mais de cento e 
cinquenta mil descendentes. O município de 
Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, 
concentra a maior parte dos pomeranos no 
estado. Mas existem comunidades pomeranas 
que preservam a cultura e as tradições do nosso 
povo em Domingos Martins, Laranja da Terra, 
Afonso Cláudio, Vila Pavão, Pancas, Itaguaçu, 
Itarana, Santa Leopoldina, Baixo Guandu e Vila 
Valério. 
 O povo pomerano é formado por 
pessoas trabalhadoras, gente honesta e 
honrada, que nunca mediu esforços para buscar 
uma vida melhor.  

Quando os primeiros pomeranos 
chegaram aqui, encontraram muitas 

dificuldades. Uma delas era a falta de estrutura 
física para que pudessem se estabelecer e 
cultivar a terra. 

Este ano, tive o prazer de visitar o 
município de Laranja da Terra e conhecer, de 
perto, um moinho de fubá movido a água, que 
tanto ajudou na alimentação dos imigrantes 
naquela época. O moinho é uma preciosidade 
encontrada em pouquíssimas famílias do 
interior do nosso estado. A força da água move 
o moinho, que tritura os grãos de milho. Como 
resultado, temos o mais puro fubá, alimento de 
grande importância para os imigrantes. 
 Os pomeranos preservam as suas 
tradições por meio da língua, da música, da 
culinária, da religiosidade e da agricultura 
familiar.  

No último dia 16, me reuni com o nosso 
secretário de Educação, Vitor de Angelo e com a 
equipe do Proepo, para tratarmos da 
possibilidade de incluir a língua pomerana no 
currículo das escolas estaduais localizadas em 
comunidades pomeranas. 
 Hoje, a comunidade pomerana tem o seu 
representante na Assembleia Legislativa do 
Espirito Santo. É necessário que os municípios 
de origem pomerana estejam unidos para 
mostrar a força do nosso povo, pois, há cento e 
sessenta e dois anos fazemos parte da história e 
contribuímos muito com a economia do Espírito 
Santo.  

Viva o povo pomerano! Viva o imigrante 
pomerano! 
 Neste momento, eu queria solicitar à 
nossa servidora Fabiana que ela pudesse colocar 
um vídeo em homenagem aos cento e sessenta 
e dois anos da imigração pomerana no estado 
do Espírito Santo e gostaria de convidar todos os 
meus colegas deputados, todos os servidores e 
todos que estão acompanhando esta sessão 
para assistir a esse vídeo  desta homenagem 
deste dia. 
 

(É exibido o vídeo) 
 

 Muito obrigado, senhor presidente! 
 Devolvo a fala a V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE − (DARY PAGUNG − 
PSB) – Obrigado, deputado Adilson Espindula. 
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 Com a palavra, deputado Alexandre 
Xambinho. (Pausa) 
 Não respondendo, deputado Bruno 
Lamas. 
 

O SR. BRUNO LAMAS − (PSB) – 
Parabéns, deputado Adilson e povo pomerano 
deste estado, povo trabalhador, ordeiro, acorda 
cedo, trabalha muito. É uma alegria poder 
dividir aqui o Parlamento com V. Ex.ª e aprender 
um pouco do idioma, às vezes. Leve o nosso 
abraço! 

Deputado Dary Pagung, senhores 
deputados e deputadas, cumprimento a todos 
com a paz de Cristo, cumprimento todos os 
capixabas que nos acompanham através da TV 
Assembleia, homens, mulheres. 

Iniciando uma semana de trabalho, 
quero fazer alguns registros aqui na fase das 
Comunicações.  

Primeiro, agradecer à comitiva do 
Governo do Estado, que pousou na Serra, esteve 
na Serra na sexta-feira fazendo entregas, como 
a nova Escola Iracema Conceição, dando ordem 
de serviço em novas escolas, como a de 
Barcelona, a Juraci Machado, planejando outros 
investimentos na área da educação, 
inaugurando companhia de Polícia na Cidade 
Continental. 

Também, fazer um registro importante 
de hoje, quando o Estado faz aqui uma 
publicação de um edital de duzentos milhões de 
reais para apoiar os municípios. Nós temos uma 
lei, que é o ICMS Educação. A partir de agora, 
gradativamente, a distribuição do ICMS vai se 
pautar, prioritariamente, principalmente pelos 
resultados da educação do município. É sair da 
teoria e ir pra prática. É sair do discurso de que 
a educação é prioridade e colocar na prática a 
educação como prioridade.  

Esse edital é um apoio, é fruto de um 
Governo que é municipalista, que apoia os 
municípios. Então, eu tenho uma legislação que 
arrocha para melhorar a educação, mas eu 
aporto recurso, eu estendo a mão, eu te ajudo, 
Município, para você construir creches, escolas, 
comprar ônibus, transporte escolar, melhorar a 
merenda, investir em informática, em 
tecnologia. 

Eu tenho muito orgulho de ter vivido 
esse momento hoje de manhã, como presidente 
da Comissão de Educação. 

Parabéns ao Governo! Parabéns Vitor de 
Angelo, Amunes, representada pelo prefeito de 
Cachoeiro, e todos nós que vivenciamos.  

Que isso chegue às nossas crianças, a 
razão principal do nosso trabalho na educação, 
que chegue à comunidade escolar e que Deus 
abençoe todos os professores, pedagogos, 
todos os mestres. 

Deputado Dary, neste tempo que me 
resta, quero também falar sobre a saúde da 
cidade da Serra. Doutor Hércules, presidente da 
nossa Comissão de Saúde,  parabéns pela 
prestação de contas, pelo evento. E lá eu pude 
fazer uma pergunta que trata sobre o Hospital 
Materno Infantil de Serra. Estamos iniciando 
aqui um debate importante. O hospital está 
fincado, enraizado na cidade. É uma obra física 
grande, importante. Com recurso federal, ficou 
muito bonito o hospital. É um equipamento 
importantíssimo para a cidade.  

Veio a pandemia e o hospital está sendo 
usado para o combate, acolhendo pessoas que 
estão internadas. Vai terminar esse momento. O 
hospital volta à sua origem, à sua essência, que 
é materno e infantil, cuidar de mulheres e de 
crianças, trazer ao mundo serranos, serranas, 
capixabas.  

E aí, agora começa uma discussão, um 
movimento vindo da Prefeitura de Serra para 
com o Governo do Estado, para que o Estado 
devolva o equipamento para o município. Eu 
estou estudando essa questão e tentando 
entender. Um equipamento que já está sob a 
gestão do Governo do Estado, que o próprio 
município, na gestão passada do então prefeito 
Audifax, pediu, solicitou. O Governo acatou, 
acolheu. Um equipamento que custa algo em 
torno de dez milhões por mês de custeio, é a 
estimativa, que vai atender todos os capixabas, 
porque é interligado à rede SUS.  

Aí, agora, o atual prefeito – e aqui a fala 
é uma fala apenas no sentido de entender – 
pede de volta o hospital. Para manter com que 
dinheiro? Qual é a cidade deste estado que tem 
dez milhões por mês para manter o custeio de 
um hospital materno infantil? É para trocar a 
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OS? Não tem sentido, porque a que atua lá hoje, 
que foi selecionada, é excelente, é a mesma que 
faz a gestão do Hospital Dr. Jayme Santos Neves. 
Qual é o objetivo? Esse é o desafio do 
entendimento que, a partir de agora, o 
deputado Bruno Lamas, que é representante do 
Estado, da Serra também, da nossa cidade de 
Serra, quer entender, com a ajuda daqueles que 
são especialistas na saúde pública.  

Vou procurar o secretário Nésio. Abro o 
diálogo. Também vou procurar o secretário de 
Saúde de Serra, o próprio prefeito, para 
entender. E ajudarmos neste momento em que 
há uma grande interrogação: por que, como, 
como pagar, para que, qual é o propósito desse 
cavalo de pau, dessa virada brusca da gestão do 
maior equipamento de saúde para crianças, 
para mães do estado do Espírito Santo?  

Devolvo a palavra ao deputado Dary 
Pagung. 

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Bruno! 
O deputado, no plenário, está de olho no 

cronômetro. 
Com a palavra o deputado Capitão 

Assumção.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Eh dia bom, hein! Graças a Deus, 
rapaz! Palmas. Palmas para os nossos heróis da 
Polícia Militar. CPF cancelado. Olha a música 
aqui, pessoal! Olha a música aqui! 

 
(É exibido o áudio via celular) 
 

 Isso é música para o cidadão de bem. 
Olha que música maravilhosa. Nós, brasileiros, 
temos que aprender a homenagear os nossos 
heróis cada vez que um bandido vai para o 
inferno. Olha que maravilha! Agora a política é 
saber do povo se vinte tiros é pouco ou é muito. 
Olha que maravilha! Isso é música. Nós temos 
que nos acostumar. O cidadão de bem que quer 
ver a paz dentro do seu lar tem que se 
acostumar com a atuação forte dos policiais.  

Bandido não pode ter vez. Bandido não 
pode ter vez no nosso meio. Bandido tem que 

sair fora quando o policial estiver falando. A 
gente sabe quem são os canalhas. A gente sabe 
quem são aquelas pessoas que protegem 
bandidos. Eu já vi o ladrão  de nove dedos 
dizendo que tem que passar a mão num ladrão 
do celular. Rapaz! 

Agora sim, falaram por aí, eu vi na 
internet, deputados, que o bandido mais 
perigoso estava em liberdade. Agora um foi e o 
outro ficou, né? Porque agora ficou só o ladrão 
de nove dedos, que o STF passou pano nesse 
vagabundo.  

Pessoal, graças a Deus que nós temos 
uma Polícia forte. Agora há pouco eu fui 
homenagear policiais que subiram o morro com 
a mão pesada do Estado para proteger o 
cidadão, e depois viram um senhor com mais de 
setenta anos carregando saco de areia nas 
costas. Todo mundo parou para levar material 
de construção para o cidadão. É a nossa Polícia 
Militar! 

 E tem facções criminosas que se 
escondem atrás de partidos políticos que 
querem o fim da Polícia Militar. Olha que 
absurdo um negócio desses! Nós estamos 
falando de policiais militares famélicos, que são 
desmoralizados todo dia pelos governadores 
estaduais, com os piores salários do Brasil, mas 
mesmo assim estão dando o sangue pela 
segurança e pela vida do cidadão. E foi o caso 
desse bandido aí. Já foi tarde! CPF cancelado! 
CPF cancelado! CPF cancelado!  

A Folha do Estado, a Folha do Estado, a 
Folha disse que o presidente comemorou a 
morte do Lázaro porque ele falou: CPF 
cancelado. Ué! Qual o problema? Qual o 
problema do melhor presidente das Galáxias 
falar a verdade? Quem é que defende bandido?  

A única casa que esse bandido correu 
tinha um pai de família armado. Aí as faccões 
criminosas, que se escondem dentro de partidos 
políticos, querem que o cidadão não ande 
armado. Entra lá na minha casa na minha 
ausência! Tem uma baixinha lá, de um metro e 
sessenta e cinco, que vai encher a cara do 
bandido de tiro, a minha esposa.  

Outro dia, ano passado, encheram o meu 
saco lá porque eu ostentei a minha filha no 
stand de tiros, dando tiro com uma pistola. Eu 
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estou protegendo! Quero ver se ela vai ficar lá: 
han, não! Eu tenho que proteger a minha 
família, eu tenho que proteger meu filho, minha 
filha. Lá nos Estados Unidos a criança já nasce 
atirando. Não estou falando de bandido, não. 
Hoje só quem está andando armado é o 
bandido.  

Esse vagabundo só não foi morto há mais 
tempo porque durante dezesseis anos os 
bandidos que estavam no poder tiraram as 
armas do cidadão de bem. Nós ganhamos o 
plebiscito para que o cidadão de bem, aquele 
honrado, aquele que vai fazer um curso, aquele 
que vai ter uma sanidade mental boa para 
adquirir uma arma, para treinar tiro-tiro e tudo 
mais, tivesse a arma. Mas nós perdemos no pior 
tipo de argumento que tem, que é o argumento 
político, porque aquela consulta popular o 
cidadão brasileiro ganhou.  

Então, Lázaro já vai para o inferno, vai 
com toda a sorte de capeta junto, porque quem 
tem que ser privilegiado na nação brasileira é o 
cidadão. Nós temos que comemorar muito! 
Hoje deveria ser o dia só de comemoração. E 
olha que se gastou uma fortuna para tentar 
prender esse bandido, que esteve durante 
algum tempo homiziado na casa de outros 
vagabundos. Tudo pilantra!  

Daqui a pouco vai ter a Globo lixo 
defendendo, vai ter facção criminosa escondida 
dentro de partidos políticos defendendo. Por 
que defendem? Bandido defende bandido. A 
lógica é esta: bandido defende bandido! Quem 
defende cidadão, quem protege a sua vida é o 
policial, ganhando salários ínfimos, tendo 
perseguição de tudo quanto é sorte, e mesmo 
assim não larga a sua missão, não larga o seu 
juramento de proteger o cidadão.  

Temos que comemorar, sim, a morte 
desse vagabundo. Só achei que foi muito pouco 
tiro. Tinha que encher esse vagabundo. Tinha 
que virar uma peneira. Nós temos que fazer 
com que esse pilantra, esse bandido, seja um 
exemplo para qualquer tipo de crime onde o 
bandido tenta aviltar o cidadão. O cidadão tem 
que ser privilegiado, só o cidadão. Todas as 
dificuldades têm que existir em cima daquele 
que tenta tirar a vida do trabalhador, do homem 
honesto, do homem digno.  

Então, parabéns, não somente aos 
policiais da PM de Goiás e da PMDF, mas a 
todos os policiais do Brasil.  

Muito obrigado, presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Quero passar a palavra ao deputado 
Carlos Von, por cinco minutos.  

 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 
presidente, senhoras e senhores deputados, 
todos que nos acompanham pela TV 
Assembleia, uma boa tarde a todos!  

Quero iniciar minha fala hoje falando 
mais uma vez, tenho repetido isso aqui, sobre as 
falsas narrativas que são criadas diuturnamente 
com o intuito, realmente, de prejudicar, e eu 
digo, mais especificamente, prejudicar o 
presidente da República.  

Recentemente me mandaram um vídeo 
no WhatsApp em que um jornal repercutia a 
visita do presidente num estado, salvo engano, 
em Natal, no Rio Grande do Norte, onde ele 
pedia para uma menina tirar a máscara, e 
depois abraçando a menina, agradecendo-a, 
parabenizando-a por tirar a máscara.  

Eu achei estranho isso e fui atrás da 
informação, quando recebi o vídeo completo da 
cerimônia. Na verdade, a menina começou a 
falar de máscara com dificuldade, recitando até 
um poema bonito, parabenizando o presidente, 
e, com dificuldade de as pessoas entenderem o 
que ela estava falando, o presidente pediu que 
na hora que ela falasse, que ela retirasse a 
máscara. Em momento nenhum ele a abraçou. 
Foi depois, na metade do poema que ela estava 
recitando, falou algo muito bacana e todos 
aplaudiram. E, nesse momento, o presidente da 
República abraçou essa menina. Mas o jornal 
passou para a população brasileira que ele 
abraçou a menina, parabenizando-a por ter 
tirado a máscara.  

Mais uma vez, eu tenho falado isso aqui, 
insistido nisso: cuidado com as falsas narrativas 
que são criadas. Infelizmente boa parte da 
imprensa se tornou militante. Já levaram para o 
pessoal realmente essa questão com o 
presidente da República e ficam criando 
realmente narrativas com o único intuito de 
prejudicar o presidente da República.  
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Essa é a primeira parte do meu 
pronunciamento. E a segunda, eu queria dizer o 
seguinte: o capixaba não tem absolutamente 
nada para comemorar.  

Tivemos uma prestação de contas por 
parte do secretário de Saúde, Nésio Fernandes, 
na sexta-feira, na Comissão de Saúde, presidida 
pelo brilhante deputado Doutor Hércules, que 
foi muito generoso com o secretário de Saúde, 
dando-lhe todo o tempo necessário para que ele 
pudesse fazer a prestação de contas. Ele falou 
por 3h47min sem parar, realmente com o único 
objetivo de esvaziar aquela comissão, já que 
naquele momento nós tínhamos questões 
importantíssimas a questionar o secretário de 
Saúde, como por exemplo, a corrupção 
envolvendo a licitação do álcool gel.  

E uma tremenda falta de respeito, por 
parte do secretário de Saúde, que ficou ali 
falando por quase quatro horas. Nós tínhamos 
na reunião a presença da desembargadora, 
doutora Elizabeth, da promotora de Justiça, 
doutora Inês, de dezenove deputados, se não 
me engano, e de outras autoridades. E o 
secretário de Saúde falou, falou, falou e não 
falou realmente o que interessava a todos os 
deputados.  

Mais do que nunca, é preciso que nós, 
aqui, instauremos a CPI do Álcool Gel. Nós já 
temos seis assinaturas, e é importantíssimo que 
os outros deputados também assinem. 
Precisamos de dez assinaturas e da autorização 
do nosso presidente Erick Musso.  

Para todo lado que a gente for olhar, 
para todos os números que a gente for analisar, 
o Espírito Santo está indo muito mal.  

Na área da saúde nós temos quase vinte 
por cento da média de óbitos acima da média 
nacional, mesmo tendo um sistema de saúde 
público infinitamente melhor do que a maioria 
dos estados brasileiros.  

Citei aqui, recentemente, a questão do 
desmatamento. O Espírito Santo, mesmo 
restando apenas dez por cento de nossa Mata 
Atlântica, foi o estado que mais aumentou o 
desmatamento. Mais de quatrocentos e 
sessenta por cento.  

No desenvolvimento econômico, nós 
estamos em último lugar na questão da criação 

e manutenção de um negócio, ranking que foi 
divulgado pelo Banco Central. Então, todas as 
áreas que nós estamos analisando, o Espírito 
Santo vai de mal a pior.  

Então, é necessário que o povo capixaba 
tenha paciência, que, em 2022, tenham certeza, 
dias melhores virão. Um forte abraço, e que 
Deus abençoe o nosso Espírito Santo. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Presidente, só para responder uma questão ao 
meu querido deputado Carlos Von. Eu não fui 
condescendente com nenhum deputado. Apesar 
de a deputada Janete ter pedido três minutos, 
ela falou treze minutos. Falou dez minutos a 
mais do que ela pediu, e todo deputado que 
pôde falar teve condições de falar. Na verdade, 
teve deputado que não ficou até o final. Foram 
sete horas, sete horas de audiência pública. Foi 
um recorde aqui. Todo deputado teve 
oportunidade de falar, assim como o secretário, 
que tem que fazer o maior número de tempo. 
Sempre foi assim.  

Na verdade, quero até registrar que eu já 
fiz audiência pública aqui, eu, o secretário 
sozinho e o Ministério Público e nenhum 
membro, às vezes, da Comissão de Saúde, do 
mandato passado, compareceu. Nesta audiência 
pública, compareceram dezenove deputados, 
vinte comigo. Só para registrar isso. 

Agradecer também a fineza e a educação 
que V. Ex.ª questionou o secretário. 

Obrigado, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Agora, 16h17min. 
Com a palavra o ilustre deputado 

Coronel Alexandre Quintino. 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Senhor presidente Adilson Espindula, 
deputado que ora preside a nossa sessão; 
senhores deputados que integram 
presencialmente a nossa sessão e aqueles 
também que integram a nossa sessão de 
maneira remota; todos aqueles que estão nos 
assistindo pela TV Assembleia; funcionários 
desta Casa, hoje pela manhã, nós tivemos um 
encontro com o Governo do Estado e com 
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diversas autoridades no Centro de Convenções. 
Eu tive o prazer de encontrar com um amigo, 
prefeito da cidade de Piúma, prefeito Paulo 
Cola. Junto com o prefeito Paulo Cola, também 
encontramos com o pastor Ezequias.  

Eu gostaria de convidar todos vocês, 
estender o convite. O prefeito Paulo Cola fez um 
convite muito interessante de uma festa que 
está acontecendo na cidade de Piúma. Está 
acontecendo uma festa em homenagem ao 
padroeiro São Pedro. É uma festa muito 
importante, é uma festa cultural, é uma festa 
tradicional em homenagem a todos os 
pescadores. A pescaria, lá em Piúma, é uma 
atividade econômica muito importante para 
aquele município, e a Festa de São Pedro é uma 

festa religiosa que busca homenagear todos os 
pescadores e as pessoas daquele querido 
município. É uma importantíssima festa da 
cidade.  

A festa está ocorrendo entre os dias 26 
e 29/06. Ela está acontecendo na modalidade 
de live. A festa não está acontecendo de 
maneira presencial. Então, o nosso querido 
prefeito da cidade de Piúma e o nosso querido 
vice-prefeito estão convidando todos para 
comparecerem, para participarem desta festa, 
que estará acontecendo de maneira virtual. É 
uma festa muito importante, porque ela traz a 
tradição do município. Anualmente, ela 
acontecia de maneira presencial. Infelizmente 
hoje, por causa deste período pandêmico, nós 
estamos podendo fazer apenas de forma 
virtual. 
 Então, quero aproveitar este momento 
aqui e convidar a todos os deputados, 
convidar a população capixaba, convidar a 
todos que se interessam em participar dessa 
querida festa. A festa de São Pedro é uma 
festa muito importante, uma festa religiosa. 
 Então, senhores deputados, convido V. 
Ex.ªs a participarem, de uma maneira ou de 
outra, a prestigiarem a nossa festa do nosso 
queridíssimo município de Piúma, a convite do 
nosso querido prefeito Paulo Cola e do nosso 
vice-prefeito, Sargento Ezequias. 
 Senhor presidente, devolvo a fala. E 
muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) –  Com a palavra o nosso 
líder do Governo, deputado Dary Pagung. 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente em exercício, deputado Adilson 
Espindula, na mesa o deputado Danilo Bahiense, 
quero aqui cumprimentar todos os deputados 
que estão neste momento no plenário, 
deputado Hércules, deputado Coronel Quintino, 
Capitão Assumção, Torino, deputado Sergio 
Majeski e também aqueles que estão de forma 
virtual. Cumprimentar todos os nossos 
funcionários da Casa, a sociedade que está nos 
acompanhando pela TV Assembleia, pelas redes 
sociais. 

Hoje eu gostaria de trazer para esta 
tribuna uma reunião que aconteceu hoje, no 
Centro de Convenções, convite do nosso 
governador Renato Casagrande, que lançou o 
Plano de Investimentos Públicos do Estado do 
Espírito Santo, que contempla as seguintes 
áreas: Segurança Pública, Assistência Social, 
Saúde, Educação, Cultura, Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania, Saneamento, 
Infraestrutura, Ciência e Tecnologia, Agricultura, 
Comunicações, Esporte e Lazer, Meio Ambiente, 
Macrodrenagem, Turismo, Rodovias e Obras 
Estruturantes. 

Entre os investimentos estabelecidos no 
plano, dois bilhões e duzentos milhões são 
destinados para o saneamento; um bilhão e 
duzentos milhões, para rodovias; um bilhão e 
cem milhões para a educação; setecentos e 
oitenta e um milhões para macrodrenagem; 
seiscentos e nove milhões para a infraestrutura; 
quinhentos e quarenta e cinco milhões para a 
saúde; quinhentos e vinte milhões para a 
segurança pública; trezentos e noventa e um 
milhões para obras estruturantes; trezentos e 
setenta e seis milhões para a ciência e 
tecnologia; e, duzentos e dezessete milhões 
para a agricultura. 

Quero aqui, de forma muito tranquila, 
primeiro parabenizar o governador Renato 
Casagrande. Este momento em que o país, que 
o mundo, que o Espírito Santo, que muitos 
países, e que muitos municípios estão 
convivendo com uma crise sanitária, dessa 
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pandemia danada, o Espírito Santo hoje, 
também, está comemorando o primeiro lugar 
na primeira vacina.  

Então, o Espírito Santo, hoje, tem muito 
a comemorar. Primeiro, esse plano de 
desenvolvimento lançado no Centro de 
Convenções pelo governador, junto com os 
nossos secretários de estado da Educação, 
secretário Vitor, secretário Álvaro, secretário 
Gilson Daniel, e tantos outros secretários na 
presença de mais de cinquenta prefeitos do 
Estado, de vereadores secretários municipais, 
dos deputados aqui presentes, junto com o 
nosso líder da bancada, deputado Da Vitória. 
Então, o Espírito Santo, hoje, senhor presidente, 
tem muito a comemorar.  

Eu não tenho dúvida nenhuma que 
muitos governadores dos estados da federação 
por este país afora, gostariam estar lançando 
um plano quem somado tudo isso que eu acabei 
de falar, dá nove bilhões de investimento. Isso é 
dinheiro no Espírito Santo, isso é dinheiro no 
Brasil, isso é dinheiro em qualquer parte do 
mundo!  

Então, queria aqui parabenizar, dizer que 
o Espírito Santo daqui pra frente nós estamos 
trabalhando. Votamos agora na Assembleia a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. Vai chegar, daqui a 
uns dias o Orçamento Anual. E eu não tenho 
dúvida nenhuma que o Espírito Santo está 
dando exemplo.  

E quero aqui deixar, nesta tarde de hoje, 
essas conquistas do Governo do Estado. Então, a 
sociedade tem sim o que comemorar porque 
nós estamos, hoje, comemorando nove bilhões 
de investimento. Estamos comemorando, hoje, 
o primeiro estado que está com quarenta e oito 

ou quarenta e nove por cento da população 
adulta vacinada. Nós estamos comemorando 
que é o estado mais transparente do país, 
nota A do Tesouro Nacional. 
 Então, quero aqui mostrar a nossa 
alegria, a nossa satisfação. E dizer que os 
prefeitos hoje, se tiverem projeto, nós vamos 
ter recursos para ajudar os municípios 
capixabas.  
 Parabéns, governador; parabéns a toda 
a sua equipe. 

 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Com a palavra o ilustre 
deputado Delegado Danilo Bahiense. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(Sem partido) – Boa tarde, deputado Adilson 
Espindula; boa tarde, senhores deputados que 
ainda estão no plenário: deputado Sergio 
Majeski, deputado Doutor Hércules, deputado 
Dary Pagung. Também os nossos colegas que 
estão aí de forma virtual. Também quero 
cumprimentar nossos funcionários e todos os 
que nos assistem pela TV Assembleia. 
 Presidente, hoje está na pauta um 
projeto de lei nosso, Projeto n.º 229, que dispõe 
sobre a possibilidade de os órgãos de segurança 
pública alienarem por venda direta aos seus 
integrantes armas de uso pessoal. Esse projeto, 
embora esteja em regime de urgência, não foi 
votado hoje em virtude do veto total no item 1 
da pauta. Mas eu gostaria de esclarecer alguns 
fatos aqui.  

Presidente, no Mato Grosso do Sul, 
existe um projeto semelhante. E eu já estive 
conversando anteriormente com o deputado 
Dary Pagung. Dary, como líder do Governo, a 
Comissão de Constituição e Justiça do Mato 
Grosso do Sul, no parecer final ela diz o 
seguinte, deputado Dary Pagung: Assim, em face 
de não existência de vícios de legalidade ou de 
inconstitucionalidade, com base nos 
fundamentos apresentados, exara o parecer 
favorável a normal tramitação do projeto. O 
projeto, deputado Dary, é semelhante ao 
projeto que apresentamos aqui no estado do 
Espírito Santo. 
 No Distrito Federal, foi aprovado 
também um projeto de lei semelhante, Lei n.º 
6.381, de 23 de setembro de 2019, que 
possibilita aos servidores da área de segurança, 
deputado Adilson, adquirirem as armas com as 
quais trabalham há muitos anos. 
 Eu atuei durante muito tempo na Polícia 
Civil, e nos últimos anos da minha carreira, eu 
usei uma pistola que eu tinha muito carinho por 
aquela arma. Aquela arma me acompanhou em 
situações difíceis. Foi usada para minha 
proteção e proteção de terceiros. Em 2019, 
quando tive que me aposentar, eu tive que 
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entregar aquela arma, e fiquei muito triste, 
deputado Adilson. Acabei adquirindo outra 
arma semelhante, de um colega também 
aposentado, arma essa que nem se fabrica mais. 
Mas aquela arma faz parte da história da nossa 
vida. 
 E foi dito muito hoje aqui, com relação 
aos nossos policiais, aos nossos heróis, que 
realmente são heróis: policiais civis, policiais 
militares, bombeiros militares,  policiais penais, 
todos eles são realmente heróis. E nada mais 
justo seria do que reconhecer esse trabalho dos 
nossos heróis concedendo a eles o direito de 
adquirirem as armas com as quais trabalharam 
durante muito tempo.  
 Deputado Adilson, essas armas, quando 
elas têm certo tempo de uso na Polícia Civil e na 
Polícia Militar, são adquiridas novas armas, 
armas mais modernas e armas novas. E essas 
armas mais antigas são doadas para as guardas 
municipais. A Polícia Civil doa muitas armas para 
as guarda e outras entidades. Então, nada mais 
justo seria do que não doar, mas vender essa 
arma para os nossos servidores.  
 Nós temos ouvido todas as categorias: a 
associação dos agentes, sindicato dos policiais 
civis, sindicato dos delegados de polícia e todos 
eles são unânimes, todos teriam o desejo 
imenso de terem a possibilidade de adquirirem 
essas armas e levarem para o resto da vida.  
 Veja, deputado Adilson, no caso da 
Polícia Militar, Polícia Federal e outros órgãos, 
os cães que são utilizados durante muitos e 
muitos anos ali, quando eles chegam a 
determinada idade, eles são doados para seus 
domadores. Esses cães são levados para casa 
pelo domador e ele vai cumprir o resto da sua 
vida ali do lado do seu domador. Então, nada 
mais justo do que os nossos servidores terem o 
direito de adquirirem as suas armas que 
utilizaram, desde que não atrapalhe o trabalho 

das instituições.   
 Recentemente, agora, o senador 
Marcos Do Val também apresentou um 
projeto de lei concedendo esse mesmo 
benefício para os policiais da área federal, aos 
que trabalham na área de segurança federal. 
Então, eu conclamo os nossos pares, os nossos 
colegas, para que aprovem esse projeto de lei 

fazendo justiça aos servidores da área de 
segurança. 
 Muito obrigado, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Parabenizo V. Ex.ª pela 
fala, deputado.  
 Com a palavra o deputado que não 
declina nunca, Doutor Hércules.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Senhor presidente, prezados colegas deputados 
e deputadas, povo que nos assiste através da 
nossa competente TV Assembleia. Eu quero 
registrar também a satisfação de nós termos 
hoje a nossa fala registrada pela Gisele Fontes e 
Eliana Burgarelli, que está transmitindo a nossa 
sessão em sinal de Libra e também a Taquigrafia 
que está registrando toda a nossa fala. Queria 
também abraçar todos os servidores da nossa 
Casa.    
 Quero, por favor, que Lilico... 

Lilico, dê uma chegadinha aqui perto. A 
TV dá um close, dá um take do Lilico. Lilico é 
nosso aniversariante de hoje. Então, por favor, 
chegue aqui Lilico para a TV te captar e mostrar 
você, que é um dos servidores mais 
competentes, mais dedicados, mais assíduos da 
nossa Casa. Então receba o abraço de todos os 
servidores da Assembleia, de todos nós por essa 
dedicação sua, por esse trabalho que você faz 
tão atencioso. Que chega aqui quase sempre, 
quase sempre, primeiro do que eu. Não é 
sempre primeiro do que eu não, mas quase 
sempre. Parabéns, Lilico, pelo seu aniversário. 
Todos estão convidados para o churrasco na 
casa dele logo mais. 

Eu quero também registrar, eu já pedi 
um minuto de silêncio pelo falecimento de dona 
Elvina Miranda de Anchieta, lá de Vila Velha. 
Faleceu aos noventa e seis anos. E também pedi 
um minuto de silêncio pelo falecimento de Artur 
Xexéo. Artur Xexéo é um dos cronistas, um dos 
jornalistas mais irreverentes, mais competentes, 
mais inteligentes do nosso país.  

Eu dizia, quando pedia um minuto de 
silêncio, que o Brasil hoje ficou mais pobre. 
Pobre de inteligência, de justiça e de um 
lutador, não só pela categoria de cronista, de 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390036003400390033003A00540052004100, Documento assinado 

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



48 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 02 de julho de 2021 

 

jornalista, mas, sobretudo, pela igualdade, pela 
legalidade, enfim. 

Por falar em igualdade, eu quero 
registrar também que hoje é o dia da luta contra 
a homofobia, contra o preconceito, contra a 
discriminação e que hoje é o Dia do Orgulho 
LGBTQIA+. 

Então quero dizer do meu respeito a 
todos, dizer que nós não temos nenhuma 
condição de criticar, de discriminar opção 
religiosa, política, sexual de ninguém. Cada um 
siga o seu caminho e nós não temos direito de 
criticar ninguém. 

Quero registrar também que hoje pela 
manhã estive na Secretaria, na Sedurb, com o 
pessoal de Jabaeté – a foto está ali, Fabiana já 
está mostrando. 

 

(É exibida a imagem 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 

Com o secretário Marcus Vicente. Fomos 
lutar também para a regulamentação, 
regularização das escrituras daquele pessoal 
que tem suas casas, tem seus terrenos, terrenos 
comprados ou que querem adquirir através do 
financiamento das cooperativas e que estão 
encontrando dificuldades. 

Felizmente, lá com Júlio Vermelhão e 
com algumas pessoas que participaram, tivemos 
uma acolhida muito boa dos técnicos e também 
do secretário Marcus Vicente e, com certeza, 
aquele povo de Jabaeté, da região 5, está muito 
bem representado pelas pessoas que estiveram 
lá, da cooperativa, e também pela nossa luta 
para regulamentação, regularização daqueles 
terrenos. 

Também aproveitei a oportunidade para 
solicitar do secretário agilidade nas obras que 
nós pedimos, de prevenção dos alagamentos de 
Vila Velha, da instalação de bombas, que 
também são projetos de lei, são projetos que 
votamos aqui. 

Desde o Governo passado estamos nessa 
luta para melhorar a situação do povo de Vila 
Velha, diminuir os alagamentos de Vila Velha. 
Acabar de tudo é difícil, mas pelo menos 
amenizar a situação daquele povo. 

Tenho lutado, não de agora, não. Não é 
deste mandato, nem do outro, não. De vários 

mandatos. Uma vez, na Comissão de Saúde e 
Saneamento, que eu presido aqui há muitos 
anos, a gente vem nessa luta, no sentido de que 
essas obras que o governador Renato 
Casagrande assinou no dia 23 de maio deste 
ano, de um bilhão e duzentos milhões. Isso é um 
pedido da nossa autoria, que eu quero 
agradecer também essas obras. 

Obrigado, presidente! 
Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Com a palavra o deputado 
Doutor Hudson Leal. (Pausa) 

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

Boa tarde, presidente! Boa tarde aos colegas 
que estão presentes, funcionários da Casa, TV 
Assembleia, pessoas que nos assistem neste 
momento. 

Eu quero dividir minha fala em 
praticamente dois assuntos. Primeiro um 
assunto sanitário. Nós protocolamos uma 
indicação e um projeto de lei com relação à 
epidemia que estamos tendo no nosso meio de 
esporotricose. 

A esporotricose é uma doença, uma 
zoonose, que acomete animais e que pode 
acometer a pessoa humana. Nós sabemos da 
esporotricose de muito tempo, só que hoje 
estamos tendo uma verdadeira epidemia em 
nosso estado e o nosso pedido, do ponto de 
vista de saúde, sanitário, é que essa doença 
passe a ser – inclusive em animais, isso é 
importante dizer, em gatos, cachorros – uma 
doença de notificação compulsória porque essa 
zoonose, naturalmente uma doença de animal, 
acometendo a pessoa humana, com uma 
notificação correta, com o tratamento correto, 
as pessoas têm condição de recuperação da sua 
saúde, o que não acontece quando a doença já 
está em estágio avançado, com relação à saúde 
humana e também com relação à saúde animal, 
necessitando muitas vezes de sacrificar o animal 
em função da fase avançada da sua doença.  
 Muito importante, nós temos que 
trabalhar sempre pela prevenção. Eu que 
acredito e sempre acreditei na ciência, como 
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professor, como pesquisador, tenho a convicção 
e a certeza que, ao tornar essa doença como 
uma doença de notificação compulsória, nós 
teremos uma maior probabilidade de 
diagnósticos precoces, tanto nos animais como 
em humanos, e dessa maneira fazer o 
tratamento adequado.  
 Quero também, neste momento, falar 
um pouco sobre as nossas comarcas. Amanhã, 
no dia 29 de junho, continuará o julgamento 
referente à ação de fechamento das comarcas. 
Nós já fizemos uma mobilização, deputados 
participando, reuniões importantes, e 
conseguimos, naturalmente com o apoio da 
bancada federal, que esse processo, que já 
estava sendo julgado, fosse paralisado, e agora 
ele voltará a ser julgado novamente a partir de 
amanhã. Isso significa uma dificuldade muito 
grande para as pessoas, um retrocesso à Justiça, 
principalmente para as pessoas menos 
favorecidas.  
 Com todo respeito, não concordo com a 
justificativa, a título de economia, do 
fechamento dessas comarcas. Dentro de um 
orçamento de um bilhão e trezentos milhões, o 
gasto por ano, o gasto das comarcas que irão 
ser fechadas, se isso progredir, espero que não, 
gira em torno de quinze milhões de reais.  

 Então, é importante essa economia? É 
lógico que é importante. Toda economia é 
importante, mas é mínima frente a um 
orçamento robusto como é o orçamento que 
já se recebe no Judiciário. Sabemos que nós 
temos algumas outras situações dentro da 
estrutura que poderíamos trabalhar. E aí eu 
peço bom-senso de todas as pessoas 
envolvidas para que a gente tenha uma 
diminuição de custos, que é muito importante 

para o bom funcionamento da Justiça, sem 
sacrificar essas comarcas.  

Isso traria um problema muito grande 
para a população do interior. Eu que sou do 
interior, represento município do interior, 
temos que entender que a dignidade dessas 
pessoas, com o fechamento dessas comarcas, 
que não é em função da crise, em função das 
dificuldades, essas pessoas já estão com a 
autoestima baixa e ficariam muito pior no 

momento em que elas perceberem que não 
existe mais as suas comarcas local onde elas 
acessam a Justiça com facilidade.  

Manter as comarcas do interior, todos os 
municípios com as suas comarcas, isso é a 
certeza de um caminho mais fácil para o cidadão 
comum, aquele que mais necessita procurar a 
Justiça para resolver os seus problemas. Afastar 
as comarcas de perto da população, levando 
para outros locais, com distâncias muitas vezes 
significativas, representa um grande retrocesso 
e nós não podemos aceitar. 

Então, eu clamo a nossa bancada federal 
e todas as pessoas envolvidas, OAB, que a gente 
fique atento porque esse julgamento será 
amanhã e, naturalmente, nós temos uma 
certeza que vai ser um julgamento correto e as 
pessoas terão bom-senso no sentido de manter 
essas comarcas nos respectivos municípios.  

Então, eu queria trazer essa mensagem 
para todos os deputados, para todas as pessoas 
que nos assistem, para os serventuários da 
Justiça, da importância de estarmos sim, 
atentos, porque um julgamento como esse pode 
interferir na vida de aproximadamente 
trezentas e cinquenta mil pessoas no Espírito 
Santo. Nós não falamos de uma, duas ou três 
pessoas. Falamos em torno de trezentas e 
cinquenta mil pessoas. E são pessoas que vivem 
nessas vinte e sete comarcas que estão 
correndo o risco de serem fechadas. Senhor 
presidente, são essas as palavras que eu queria 
trazer neste momento. Devolvo a palavra e 
muito obrigado. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Com a palavra o deputado 
Dr. Rafael Favatto. (Pausa)  
 Com a palavra o deputado Engenheiro 
José Esmeraldo. 
 

 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Senhor presidente, senhores deputados e 
deputadas, público que nos assiste através da 
TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 
3.2, internautas do site da Assembleia e do 
canal do YouTube, boa tarde. 
 Hoje, gostaria de me reportar e 
pronunciar sobre o andamento do processo 
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licitatório para reforma e construção da 
cobertura da quadra poliesportiva do Alto Santa 
Helena e Alto São José, local conhecido como 
Morro da Garrafa, na qual venho lutando há 
aproximadamente quase dois anos. A batalha 
para a construção dessa quadra no Morro da 
Garrafa é longa e não é de agora. 

Essa obra foi prometida pelo prefeito 
Luciano Rezende que esteve in loco nas eleições 
de 2016, e prometeu que, se fosse eleito, essa 
seria a primeira obra do seu Governo. Ele 
venceu as eleições e deixou os moradores na 
expectativa com relação à obra, não cumprindo 
com a sua palavra. Muito pelo contrário, este 
deputado avocou a responsabilidade para si, 
deputado José Esmeraldo, e conseguiu viabilizar 
todo procedimento para a execução da obra ao 
destinar uma emenda parlamentar no valor de 
seiscentos e três mil, cento e noventa e sete 
reais e sessenta e cinco reais.  

 

(São exibidas imagens simultaneamente 
ao pronunciamento) 

 

No dia 23 de setembro de 2017, estive 
no Morro da Garrafa juntamente com o 
secretário de Estado de Esportes à época, 
Roberto Carneiro. Anunciamos que até maio de 
2018 a ordem de serviço seria dada pelo 
prefeito Luciano, para posteriormente a obra 
começar. Nessa reunião estiveram presentes 
meu amigo, Marcinho da Garrafa, que esteve 
comigo em todas as caminhadas e não foram 
poucas; a presidente Iracema; seu marido Luís; 
Manoel; pastor Luís Paulo e sua esposa Geize; 
pastor Gelson Martins; Tânia; Robinho; Izaías; 
Edinho; Tiago; Cirilo; Osmar; Pedro; Batista; 
Madalena e demais presentes.  

No dia 26 de janeiro de 2018, estive na 
Sesport com meu amigo Marcinho da Garrafa e 
vários moradores para uma reunião sobre a 
cobertura da quadra. O primeiro passo foi dado, 
ficando definido que no dia 30 de janeiro de 
2018 um arquiteto da Sesport iria ao local para 
elaborar o projeto. Esse foi o primeiro passo.  

No dia 7 de dezembro de 2018, 
estivemos reunidos mais uma vez na Secretaria 
de Esportes, junto com o secretário Marcelo 
Coelho; o Marcinho da Garrafa; o vice-prefeito 
de Vitória, Sérgio Sá à época; Alessandra, da 

Secretaria de Esportes da prefeitura; Alexandre 
Menezes, da Secretaria de Obras da prefeitura; 
Ana Paula, arquiteta da Sesport e o 
subsecretário da Sesport, Fábio Luís; para 
entrega do projeto tão sonhado da cobertura da 
quadra que fica no Alto Santa Helena com Alto 
São José, também conhecido como Morro da 
Garrafa. 
 Ficou pronto nesta reunião, acertamos 
os detalhes finais desse projeto que, inclusive, 
pedi para que colocasse no projeto dois 
banheiros, um para os homens e outro para as 
mulheres, independentes. 
 No dia 11 de dezembro de 2019, foi 
celebrado o convênio do Governo do Estado 
entre a Prefeitura de Vitória, no auditório da 
Sesport, junto ao secretário Estadual de Esporte 
Júnior Abreu, secretário Municipal de Esporte à 
época; Marcinho da Garrafa; presidente da 
comunidade, Iracema; Tânia, Robinho, Tiago, 
Cirilo, Tuti, Batista, Pedro do Gás e várias outras 
pessoas. 
 O dinheiro foi repassado do Estado para 
a Prefeitura. O dinheiro foi para a Prefeitura de 
Vitória para que o prefeito Luciano fizesse a 
licitação. Dinheiro conseguido pelo deputado 
José Esmeraldo para a construção da quadra do 
Morro da Garrafa. 
 O Governo Luciano Rezende acabou e, 
como se não bastasse, a Prefeitura não inseriu a 
obra para ser executada neste ano, tendo a 
nova gestão do nosso prefeito Pazolini que 
realizar uma lei complementar, porque a obra 
não constava no cronograma de ação da 
Prefeitura de Vitória. Uma vergonha! Um ato 
covarde que prejudicou os moradores do Alto 
de Santa Helena e São José, que anseiam pela 
construção da quadra há mais de vinte anos. 
 Para cobrir a atualização do orçamento 
dessa obra, devido à demora em executá-la, o 
governador Renato Casagrande autorizou, a 
pedido do deputado José Esmeraldo, um aditivo 
no valor de cento e oitenta mil, novecentos e 
setenta reais. Com a liberação desse aditivo, o 
valor total que será investido na tão sonhada 
obra será de setecentos e oitenta e quatro mil, 
cento e sessenta e oito reais. 
 A informação que temos é que a parte 
financeira para custeio da obra do Morro da 
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Garrafa, da quadra, já foi resolvida. O processo 
se encontra no setor de licitação da Prefeitura 
de Vitória, tendo o edital já sido publicado com 
a previsão de que os envelopes com as 
propostas das empresas sejam abertos no dia 09 
de julho, sexta-feira, deste ano – uma data 
histórica e muito aguardada pelos moradores do 
Alto São José e Alto Santa Helena, Morro da 
Garrafa. 
 Venho manifestando a minha indignação 
quanto ao atraso da Prefeitura de Vitória em 
iniciar esta obra há muito tempo. No ano 
passado, cheguei a realizar mais de cinco 
pronunciamentos dessa abertura. As obras 
deveriam ter começado e não foram 
começadas. 

Mas, agora, sob o comando do prefeito 
atual, Pazolini, a nosso pedido e com a verba 
que acrescentamos, porque na época o valor 
era um pouco menos. Como passou muito 
tempo, aumentou esse valor, mas conseguimos 
junto ao Governo Casagrande e a obra tão 
sonhada do Morro da Garrafa será realizada. 
 Quero agradecer aqui a todos que me 
acompanharam: ao meu amigo Marcinho; quero 
agradecer aqui ao nosso amigo Júnior Abreu, 
secretário de Esportes do Estado, que foi um 
batalhador; agradecer a todos os moradores do 
Morro da Garrafa, Santa Helena e São José, 
porque em momento algum nós abaixamos a 
guarda. Muito pelo contrário, apesar de o 
prefeito anterior ter feito vistas grossas para a 
quadra que ele prometeu quando foi candidato, 
nós mantivemos a nossa posição. A nossa 
palavra não tem preço. 

Agora, a quadra do Morro da Garrafa vai 
ser construída com certeza, porque a Prefeitura 
de Vitória com prefeito Pazolini e a sua 
assessoria, junto ao deputado estadual José 
Esmeraldo, a obra tão sonhada do Morro da 
Garrafa será executada e os seus moradores 
terão uma quadra à altura da sua gente – gente 
que luta, que batalha, pessoas que trabalham.  

Aqui nós temos uma relação de pessoas 
que moram no Morro da Garrafa:  aqui nós 
temos o Marcinho; aqui nós temos a Iracema; a 
Tuti; temos várias pessoas aqui, porque foi 
exatamente nesse dia que estivemos no 
auditório da Sesporte, aqui na Praia do Suá, 

assinando a ordem para a execução dos 
trabalhos. 

O prefeito anterior pisou na bola, o 
Luciano Rezende, mas o Pazolini foi um cara que 
teve palavra e, com certeza, merece o meu 
apoio em função daquilo que ele está fazendo 
para essa população sofrida, humilhada na qual 
só os políticos vão lá quando estão precisando 
do voto.  

Ninguém se lembrou do Morro da 
Garrafa para construir a quadra! Somente o 
deputado José Esmeraldo que conseguiu a verba 
de quase oitocentos mil reais; e o Pazolini, que 
entrou agora, que está fazendo a sua parte. 

Muito obrigado aos moradores do Morro 
da Garrafa, meu amigo Marcinho e toda aquela 
população digna do nosso apoio.  

Falamos que íamos fazer, lutamos, 
batalhamos e vencemos aqueles que eram 
contra! Agora o prefeito Pazolini está fazendo 
sua parte em função do que o deputado José 
Esmeraldo ali deixou, que foi aquela verba de 
oitocentos mil para a construção da quadra 
poliesportiva coberta no Morro da Garrafa, que, 
com certeza, terá também dois banheiros, que 
eu fiz questão de colocar no projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputado, o senhor pode 
concluir? 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Um para as mulheres, e outro para os homens. 
Muito obrigado pela oportunidade. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Com a palavra o deputado 
Freitas. (Pausa) 

Com a palavra o deputado Gandini. 
(Pausa) 

Com a palavra a deputada Iriny Lopes. 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Senhor 

presidente, demais colegas, todos e todas que 
nos assistem agora pela TV Assembleia, 
servidores que nos ajudam aqui no nosso 
trabalho, eu quero desejar uma boa semana e 
dar o meu boa-tarde. 
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Eu quero hoje, senhor presidente, fazer 
aqui um registro e um marco extremamente 
importante para todos, todas e todes que 
querem uma sociedade de iguais, uma 
sociedade de paz, uma sociedade de respeito, 
uma sociedade de amor. Hoje é o Dia 
Internacional do Orgulho Gay. 

As pessoas poderão pensar que esse é 
um assunto qualquer e que não interessa 
debatê-lo no Parlamento, que aqui nós só 
devemos falar sobre outros temas: da 
economia, da infraestrutura.  

Mas não é assim! Aqui é o local de a 
gente falar sobre os seres humanos, seus 
sentimentos, suas aflições, seus sonhos, a busca 
da realização desses sonhos, do amor, do 
entendimento e da felicidade. 

A comunidade LGBTQIA+ no Brasil e no 
mundo sofre o preconceito daquelas pessoas 
que não se limitam a viver a sua vida e querem 
determinar como as demais pessoas devem 
viver a sua vida, especialmente quando se 

mistura a questão religiosa com o dia a dia da 
nossa vida.  
  Devemos lembrar que vivemos num 
país que tem uma Constituição laica, portanto, 

o respeito a todos os tipos de pensamento e a 
escolha livre de como eu posso ou não posso 
amar.  

Devemos pautar nossa vida pelas nossas 

verdades, pelas verdades que nós escolhemos. 
Não devemos nos imiscuir nos assuntos e 
escolhas individuais das demais pessoas.  

Eu quero saudar a extrema coragem da 
comunidade LGBTQIA+ em viver a sua verdade, 
em procurar o seu amor. E nós não precisamos 
de mais nada do que respeito a essas opções, a 
essas verdades e a esse modo de vida, a esse 
modo de amar que essas pessoas buscam e 
assumem. Tolerância, pluralidade e diversidade. 

Deus criou as pessoas de maneiras diversas. 
Nós não somos iguais. Nós não somos iguais. E 
é divina essa diversidade. É divino o poder da 
escolha, o direito à escolha. E é mais divino 
ainda viver num mundo onde impera a paz e o 
amor. Toda guerra e sofrimento advêm do 
ódio, da inveja, da cobiça. Esses são os 
propulsores do sofrimento da raça humana.  

Eu, como militante de direitos humanos, 
quero paz, liberdade, tolerância e convivência 
pacífica, respeitosa com a diversidade. Salve a 
comunidade LGBTQIA+!  

Muito obrigada, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Com a palavra a deputada 
Janete de Sá. (Pausa)  

Com a palavra o deputado Luciano 
Machado. (Pausa)  

Com a palavra o deputado Marcelo 
Santos. (Pausa)  

Deputado Marcos Garcia. (Pausa)  
Com a palavra o deputado Marcos 

Madureira. (Pausa)  
Com a palavra o deputado Pr. Marcos 

Mansur. (Pausa)  
Com a palavra a deputada Raquel Lessa. 

(Pausa)  
Com a palavra o deputado Renzo 

Vasconcelos. (Pausa)  
Com a palavra o deputado Sergio 

Majeski. Sempre presente, Doutor Hércules!  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 
cumprimentos ao deputado Adilson Espindula, 
que preside a sessão neste momento; aos 
funcionários desta Casa, que dão sustentação 
aos nossos trabalhos; ao deputado Hércules, 
que está aqui na sessão presencial; aos 
deputados que ainda estão na sessão virtual; e 
àqueles que nos assistem pela TV Assembleia e 
demais canais desta Casa. 

Hoje já foi dito aqui, tanto pelo deputado 
Adilson, depois pelo deputado Hércules 
também, hoje nós comemoramos o Dia da 
Imigração Pomerana no Espírito Santo. E 
também é o Dia Internacional do Orgulho LGBT 
hoje. E são datas que precisam ser lembradas, 
precisam ser refletidas.  

O deputado Adilson já traçou aqui um 
resumo bastante significativo sobre a história da 
imigração pomerana, um povo germânico de 
grande brio. Quando a gente estuda um 
pouquinho mais profundamente a história dos 
pomeranos, como era a vida desse povo lá na 
Pomerânia, hoje ali uma regiãozinha entre o 
Norte da Alemanha e da Polônia, e como eles 
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vieram para o Espírito Santo e aqui como se 
estabeleceram, as dificuldades, tudo o que 
passaram. Então, assim, é uma história 
lindíssima, né, deputado Adilson? A imigração 
pomerana talvez seja das histórias da imigração 
mais impressionante entre os grupos de 
imigrantes europeus que vieram para o Brasil e, 
notadamente, para o Espírito Santo. Como bem 
disse o deputado Adilson, anteriormente, o 
município de Santa Maria de Jetibá é a maior 
colônia de pomeranos do Brasil. Hoje há - hoje 
não, nos últimos tempos. O deputado Adilson 
foi vereador por muito tempo em Santa Maria e 
participou disso - um resgate da cultura 
pomerana, vamos dizer assim, nas últimas 
décadas, nas últimas duas décadas, e isso é 
muito importante. 

Parabéns a todo o povo pomerano! Uma 
gente que eu tenho uma ligação muito forte. Na 
minha família tem gente pomerana também e 
eu nasci no meio deles. Então, parabéns a todos 
os descendentes de imigrantes pomeranos 
espalhados pelo Espírito Santo! Embora Santa 
Maria seja a maior colônia, mas tem pomeranos 
em Domingos Martins, em Marechal, em 
Itarana, Itaguaçu, Afonso Cláudio, no Norte do 
Estado, em Vila Pavão, em Vila Valério, em Nova 
Venécia, Pancas, são Gabriel e por aí vai. 
 E, hoje, também é o Dia Internacional do 
Orgulho LGBT. Na verdade é uma data que é 
marcada no sentido do combate à homofobia, 
do combate ao preconceito. Einstein teria dito, 
deputado Hércules, que é mais fácil quebrar a 
estrutura de um átomo do que acabar com um 
preconceito. O preconceito, seja ele de que tipo 
for, o preconceito e a discriminação sempre 
existiram na história da humanidade. Nós 
tivemos algumas evoluções nesse sentido, na 
conquista de direitos, na conquista de liberdade 
nos últimos anos, mas o preconceito ainda é 
muito grande.  

A forma com que se trata a questão da 
sexualidade de uma forma geral e a questão de 
gênero no Brasil é uma forma muito enviesada. 
E, muitas vezes, o discurso do preconceito, da 
discriminação, ele serve, na verdade, para você 
desviar o olhar dos verdadeiros problemas. 
Então, quando se fala hoje, por exemplo, de 
direitos do grupo LGBTQI+, que hoje também é 

assim que se refere, muitas vezes você percebe 
que ao invés de as pessoas discutirem aquilo 
que realmente são problemas da sociedade, 
aquilo que precisa ser discutido, que é o 
problema da pobreza, que é o problema da 
desigualdade social, que é o problema de uma 
educação com gravíssimos problemas, é o 
problema da segurança pública, é o problema 
do desemprego, passa-se a discutir o direito 
desse grupo da sociedade como se isso de 
alguma forma inibisse o direito dos demais.  

Então, é lamentável que ainda a gente 
precise ter dias específicos para lembrar o 
combate à discriminação e ao preconceito, seja 
da comunidade LGBT, seja ao dia de combate ao 
racismo e tantos outros. 

 E a educação, Doutor Hércules, ela tem 
um papel, deputado Adilson, muito grande 
nisso, porque se a gente educar as crianças 
desde a mais tenra idade para conviver com o 
diferente, nós passaremos a ter muito menos 
problemas. O problema hoje, para aqueles que 
me ouvem, é que quando se vai discutir, Doutor 
Hércules, na escola, essas temáticas, mas no 
sentido de reduzir o preconceito para que os 
jovens saibam lidar com o diferente, 
imediatamente as escolas e os professores são 
acusados de estarem ideologizando, de estarem 
fazendo a cabeça das crianças, de estarem 
ensinando as crianças a serem gays e travestis e 
não sei mais o quê, quando não se trata disso.  

Eu mencionei aqui, acho que na semana 
passada, que hoje, na Finlândia, um dos países 
que mais se destaca por um sistema educacional 
e uma qualidade de vida muito grande, umas 
das formas de avaliar os estudantes é como eles 
se comportam na convivência com aquilo que é 
diferente, com grupos diferentes, seja a questão 
da sexualidade, a questão do gênero, a questão 
do racismo, a questão das diferenças sociais,  
como eles lidam com essa questão. Então, é 
isso, nós precisamos saber conviver com o 
diferente. O respeito em primeiro lugar. Não é 
nem a questão da tolerância, é o respeito. 
Porque, como alguns atores, Doutor Hércules, 
têm dito hoje em dia, quando a gente fala muito 
em tolerância, nós precisamos ter tolerância, 
nós precisamos tolerar, tolerar é como se você 
dissesse assim: Olha, eu te detesto, eu te odeio, 
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mas eu permito que você viva. Por isso que o 
respeito é que tem que estar em primeiro 
lugar, não é a questão da tolerância, é a 
questão do respeito. Eu respeito você, a sua 
forma de viver. Eu respeito você e a sua forma 
de viver, você respeita a minha e tem espaço 
para todo mundo. E todos nós podemos 
conviver pacificamente e felizes.  

Muito obrigado, deputado Adilson. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Com a palavra o último 
orador inscrito na sessão de hoje, deputado 
Theodorico Ferraço.  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) 

– Senhores e senhoras deputadas, meu caro 
Adilson, que está presidindo as sessões desta 
Casa.  

Tem hora que eu não sei em que 
mundo estou vivendo. Eu vejo, agora, por 
exemplo, dois amigos, dois deputados ilustres 
elogiarem o Governo, dizendo que tem 
bilhões para gastar, que tem dinheiro 
sobrando. E, ao mesmo tempo, eu vejo o 
discurso do Mameri, lembrando as vinte e 
sete comarcas, que por causa de doze milhões 
de reais, e não de sete bilhões, estão aí, 
levando essa tormenta para vinte e sete 
municípios. Vinte e sete municípios que têm o 
apoio da Assembleia, que têm apoio de todos 
os senhores deputados, que têm o apoio de 
vinte e sete prefeitos e todos os vereadores, 
dos advogados. Enfim, o que está 
acontecendo no Espírito Santo?  

Por isso é que quando se fala em 
bilhões, então agora, pelo menos, a gente vai 
ficar alegre para esquecer a tristeza de ver 
tanta gente morrendo, dos onze mil capixabas 
que já morreram e dos quinhentos e poucos 
mil brasileiros, e vamos ter aqui uma 
esperança. Quem sabe agora o Governo vai 
chegar e vai dizer assim: Olha, agora estou 
com dinheiro sobrando em caixa. Vou 
indenizar os comerciantes, vou indenizar os 
bares, os restaurantes, todos aqueles que 
perderam dinheiro para que voltem a 

funcionar normalmente, após todos estarem 
vacinados dentro de trinta, sessenta dias. 
Quem sabe vai fazer essa caridade? Aliás, não 
é nem caridade, é o reconhecimento de que 
juntos nós podemos consertar aquilo que está 
agarrado e as exigências excessivas que 
levaram os capixabas ao desespero total.  

E também, eu começo a me preocupar. 
O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, o 
menino dos olhos do governador, de repente 
sobe mil por cento, dois mil por cento o IPTU 
em Cachoeiro de Itapemirim. E sabe com 
quem ao seu lado? Com secretários indicados 
pelo governador, com secretários indicados 
pelo senhor Edison, que sempre foi o príncipe 
encantado de Cachoeiro de Itapemirim, e 
mandava em tudo.  

A propósito, estou preparando um 
grande pronunciamento sobre tudo isso.  

E o que fez a Assembleia Legislativa? 
Lutou e vem lutando, e vamos lutar para que 
as vinte e sete comarcas não sejam fechadas.  

Não precisamos brigar com o Tribunal 
de Justiça, basta o Governo aumentar o 
coeficiente da Justiça que vai tirar aí, na 
moleza, o resultado satisfatório para manter 
as vinte e sete comarcas, que interessa a 
todos nós. Interessa a todos nós.  

E, além disso, quando vejo uma compra 
de álcool no valor de seis milhões e 
quatrocentos, o que não custaria mais do que 
dois milhões de reais, e quando vejo a boa-
vontade dos deputados, querer levar para a 
Casa, a Casa do povo, que não é só para 
receber favor, que é uma Casa que os 
políticos, amanhã, vão ter que prestar contas 
ao povo, porque as eleições serão ano que 
vem, e os senhores, muitos vão se arrepender 
ao verificar que o secretário de Governo saiu 
na frente para deputado, que o prefeito vai 
receber um bom convênio, desde que fique 
com aquele homem que o Governo quer. 
Entendeu?  
 Gente, vamos falar a verdade, que o 
povo vai gostar muito mais. Por que o 
secretário da Saúde não pode ir à Assembleia 
Legislativa prestar contas de uma licitação que 
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ninguém condenou o secretário de Saúde? 
Está pedindo apenas justiça, porque uma 
firma de São Fidélis, que nunca mexeu com 
álcool, uma perfumaria, associada à limpeza 
pública, de repente, são os vendedores de 
álcool. A Usina Paineiras aqui, com mais de 
dois milhões de litros de álcool. Não precisava 
nem ir tão longe. 
 Outra coisa. Quem é que levou esse 
pessoal para vender álcool para a Secretaria 
da Saúde? Quem foram os atores? A verdade 
vai vir a qualquer momento.  
 Nós tínhamos interesse em que o 
Governo do Estado se manifestasse. Se tem 
alguém ligado ao Governo nesta manobra, 
que se puna. Comece a punir, afinal de contas 
o dinheiro é do povo, dinheiro sagrado. 
 Vejam os senhores. Fizemos indicações 
para que o Governo dê casas, financie casas 
para os militares, dê melhores condições a 
eles de vida, que as suas transferências não 
sejam a mais de trinta quilômetros, para 
permitir que eles possam ir e voltar a suas 
casas, dê direito de seus filhos estudarem 
livremente com bolsa de estudo do Estado. 
Nunca tive resposta. 
 Da mesma forma, pedimos alguns 
favores, como liberação de impostos para não 
cobrar dos médicos, dos enfermeiros e de 
todos aqueles que lutam para salvar vidas, e 
muitos morrem salvando vidas, vítimas da 
Covid-19. Agora se vê falar em tantos milhões. 
É bonito isso, né? É aquela historia daquele 
artista: É bonito isto? É uma brincadeira, 
gente. 
 Enquanto isso, se vê em Brasília antes 
uma preocupação muito grande de que o 
Governo não tinha comprado a vacina Pfizer, 
que não tinha aprovação da Anvisa, e o preço 
era três vezes maior no mercado. O Governo 
não comprou. Só comprou depois que a 
Anvisa aprovou. 
 E agora a vacina indiana, que não 
chegou nem a ser comprada, acontece toda 
esta molecagem, esta sacanagem de uma 
Covid-19 implantada através de uma CPI em 
que só se olham os defeitos, não se olham as 

virtudes, se brinca com a verdade, se brinca 
com o povo brasileiro. 
 Gente, quinhentas mil famílias em luto 
não podem ouvir gracinhas, ouvir 
brincadeiras. A hora é hora da verdade. Culpa 
todos nós temos. O Governo tem culpa? Tem 
sua responsabilidade. O presidente foi eleito 
como ele é, e vai ser assim até o final, embora 
a gente deseje que ele fale o mínimo possível. 
Ele falando o mínimo possível, tendo quem 
fale por ele, pelo Governo, talvez o Governo 
seja mais feliz. 
 Mas, gente, vamos fazer justiça. De 
onde estão vindo essas vacinas? Quem é que 
está pagando? Tudo é o Governo do Estado. E 
esta vacina que se anuncia (Inaudível), 
igualzinho o do álcool, aqui no Espírito Santo, 
igualzinho o do IPTU, em Cachoeiro de 
Itapemirim, que aumentaram mil por cento, 
que tem gente importante metida nisso, tem 
secretários importados, tem secretários 
importados em Cachoeiro de Itapemirim, 
outros honestos tiveram que sair para dar 
lugar, que não atendiam ao todo poderoso, ao 
príncipe que sempre mandou, mandava e 
manda na prefeitura, quando estava na 
prefeitura, e agora está em Vitória. Gente, é 
hora da verdade. Não é hora para brincar. 
 Por que o Governo não pode chamar o 
senhor presidente do Tribunal de Justiça e 
dizer: Dinheiro aqui não falta! Quanto precisa 
para resolvermos os problemas das comarcas? 
Mas ninguém faz isso. Por que não faz? Por 
que não faz? Por que os deputados não 
podem ouvir do secretário da Saúde as 
justificativas e até o reconhecimento, como já 
se tornou público, de que houve gente 
importante que ultrapassou os limites da 
honestidade e que roubou do Estado mais de 
quatro milhões de reais? E as cabanas do Pai 
Tomás, que já estavam contratadas por quatro 
milhões e oitocentos e que depois o Governo 
voltou atrás com as denúncias e fez o mesmo 
serviço por menos de seiscentos mil reais? 
 Gente, é hora da verdade! Contemplar 
que o Governo está com dinheiro em caixa é 
até bom. Essa contemplação é importante, 
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porque você que está desempregado, a 
indústria que está aí com dificuldades, o 
comércio, os bares, os restaurantes que 
sofreram e estão sofrendo ainda, já sabem 
que o Governo tem dinheiro sobrando. Vocês 
ouviram: tem nove bilhões de reais. Eu nem 
sabia que tinha nove bilhões. Dois, eu sabia 
que tinha. Nem sabia que tinha esse valor 
todo. Um valor astronômico. Eu acredito até 
que houve um equívoco.  
 Dinheiro é muito importante, mas o 
dinheiro tem que ser empregado com 
honestidade, em favor do povo, em favor da 
população. A saúde está acima de tudo, a 
saúde é dever de Estado, é dever, é obrigação. 
Eu tenho visto isto, o Governo Federal pagar 
todas as UTIs do Espírito Santo. Eu vejo o 
Governo Federal mandar todas as vacinas que 
estão precisando e vai mandar muito mais. Eu 
não tenho, de forma alguma, (Inaudível) com 
o Governo Federal. Não tenho motivo; tenho 
razões.  
 Mas, gente, a verdade tem que ser 
dita. Todos nós temos uma responsabilidade 
muito grande. Vamos cuidar aqui da nossa 
Casa, vamos cuidar da nossa Casa, senhores 
deputados. Ainda precisamos que o Governo 
se justifique, apurando, dizendo, falando a 
verdade: quem foram esses sabidões, esses 
que se enriquecem do dia para a noite? Esse 
dinheiro de quatro milhões ganhos do dia para 
a noite. Nem o comércio todo do município de 
Cachoeiro de Itapemirim, a indústria, duzentas 
mil pessoas ganharam isso. E foi ganho isso do 
dia para a noite. Nós, deputados, não temos o 
direito nem de fazer a convocação para darem 
explicações sobre isso! Que país é este?  
 Eu já estava querendo sair da política, 
eu já estava pensando em descansar, dar 
oportunidade para outros, mas isso me anima 
a continuar na política, porque na política 
ainda tem gente honesta. Nós ainda temos 
que ter fé, temos que ter esperança. 
 E é essa a nossa palavra, é esse o nosso 
discurso, é esse o meu abraço aos senhores 
deputados, para que a gente possa se unir e 
prestar contas ao povo sem querer agradar 

governador, ou secretário ou aos espertos, 
que estão se enriquecendo do dia para a 
noite. 
 Um abraço para todos. Muito 
obrigado! 
 

  O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Agora são 17h22m. 
 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco as senhoras e os senhores deputados 
para a próxima, que será ordinária híbrida, 
virtual e presencial, amanhã, às 15h, para qual 
designo  
 

 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer.  
 

 ORDEM DO DIA:  
 A mesma pauta da presente sessão, 
exceto as matérias votadas hoje.  
 Está encerrada a sessão. Uma boa 
tarde a todos! 
 

(Comunicamos que a Ordem do Dia 
da próxima sessão ordinária híbrida 
– (virtual e presencial) é a seguinte: 
que discussão única, nos termos do 
art. 66, § 6º, da Constituição 
Estadual, do veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 696/2019; 
Discussão única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei n.os 
229/2021, 241/2021, 266/2021, 
291/2021, 297/2021, 262/2021; 
Discussão única dos Projetos de Lei 
n.os 21/2019, 564/2019 e 768/2019)  

 

Encerra-se a sessão às dezessete 
horas e vinte e dois minutos. 

 

 *De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não registrou 
presença o senhor deputado Luiz 
Durão, por estar licenciado. 

 

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