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ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS DA MESA DIRETORA
ATO Nº 1106
Altera o Ato nº 782, de
30.04.2021, que dispõe sobre o
funcionamento administrativo no
âmbito da Assembleia Legislativa
do Estado do Espírito Santo,
observadas as ações necessárias
para prevenção de contágio pelo
Coronavírus (COVID 19) e dá
outras providências.
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a garantir o distanciamento mínimo
necessário para fins de prevenção à
infecção e propagação do Coronavírus
(COVID-19).
Parágrafo único. A Diretoria de
Segurança Legislativa controlará o acesso
de pessoas aos locais destinados a
eventos presenciais, garantindo que não
haja
aglomerações,
sendo
responsabilidade dos organizadores e
proponentes
a
observância
da
capacidade a que se refere o caput.”
(NR)
Art. 4º O artigo 12 do Ato nº 782, de
30.04.2021, passa a vigorar acrescido do § 2º:
“Art. 12 (...)

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
no exercício de suas atribuições legais e
regimentais;
RESOLVE:
Art. 1º O artigo 7º do Ato nº 782, de
30.04.2021, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 7º As atividades da Assembleia
Cidadã deverão ser retomadas, com
atendimento presencial ao público,
mediante prévio agendamento ou até a
capacidade limite de atendimentos
diários de seus respectivos Órgãos,
respeitada a regra prevista no § 1º do
art. 1º do presente Ato.” (NR)

§ 1º - (...).
§ 2º - As crianças menores de 5 anos
ficam dispensadas do uso de máscara,
nos
termos
recomendados
pela
Organização Mundial de Saúde - OMS.”
(NR)
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 29 de
junho de 2021.

Art. 2º Ficam revogados os incisos II, VI e VII do
artigo 10 do Ato nº 782, de 30.04.2021.

ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2º Secretário

Art. 3º O Ato nº 782, de 30.04.2021, passa a
vigorar acrescido do artigo 10-B:

ATO Nº 1107

“Art. 10-B Os eventos presenciais
deverão respeitar o limite de pessoas
para o local de sua realização, com vistas

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:
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EXONERAR, na forma do artigo 61, §
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de
31 de janeiro de 1994, ERONILDO DA SILVA,
do cargo em comissão de Assessor Júnior da
Secretaria, código AJS, da Secretaria da
Assembleia Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28
de junho de 2021.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
ATO Nº 1108
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, ERONILDO DA SILVA, para
exercer o cargo em comissão de Adjunto de
Gabinete de Representação Parlamentar,
código ADGRP, no gabinete do Deputado
Capitão Assumção, por solicitação do próprio
Deputado,
contida
no
processo
nº
211270/2021.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28
de junho de 2021.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
ATO Nº 1109
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO

Vitória-ES, terça-feira, 29 de junho de 2021

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, PRYSCILLA REIS PINTO SILVA,
para exercer o cargo em comissão de Adjunto
de Gabinete de Representação Parlamentar,
código ADGRP, no gabinete do Deputado
Capitão Assumção, por solicitação do próprio
Deputado,
contida
no
processo
nº
211276/2021.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28
de junho de 2021.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
ATO Nº 1110
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, SINCLAIR MECENAS DE
OLIVEIRA BIRCK, para exercer o cargo em
comissão de Adjunto de Gabinete de
Representação Parlamentar, código ADGRP,
no gabinete do Deputado Torino Marques, por
solicitação do próprio Deputado, contida no
processo nº 211279/2021.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28
de junho de 2021.
ERICK MUSSO
Presidente
DARY PAGUNG
1º Secretário
CORONEL ALEXANDRE QUINTINO
2° Secretário
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

• TERÇA-FEIRA - 29.06.2021 •
HORA

PROGRAMAS

SINOPSES

01h45 Reunião ordinária virtual

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente

03h00 Reunião extraordinária virtual

Comissão Especial da Eco-101 Br 101

05h25 Reunião ordinária virtual

Comissão de Cidadania

07h00 Dia de Campo na TV

Conheça o projeto Rio Rural, que incentiva os produtores do
Rio de janeiro a adotarem boas práticas agropecuárias que
ajudam o meio ambiente e melhoram a produtividade

07h30 MP Com Você

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

08h00 Panorama

Telejornal com as notícias do legislativo capixaba

08h30 A Grande Reportagem

Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos
brasileiros. Em tempo de crise, empreender acaba sendo
questão de sobrevivência para alguns. Além de esclarecer
sobre comportamentos empreendedores, esta reportagem
apresenta os desafios e vantagens de ter o próprio negócio.
São contadas, ainda, histórias de quem sonhou iniciar um
projeto e de quem teve que empreender por necessidade.

09h00 Reunião ordinária virtual (V)

Comissão de Saúde

11h00 Reunião ordinária virtual (V)

Comissão de Cooperativismo

12h00 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.

12h30 MP com Você

O promotor de Justiça Dr. Sérgio Alves Pereira explica a
atuação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
acerca do tema “Segurança Pública”, além de abordar os
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processos criminais, investigações e como a população pode
colaborar com este serviço.
13h00 Dedo de Prosa

Golo é o extraterrestre protagonista do livro escrito pelo
publicitário Gabriel Vogas e pelo ilustrador Thiago Egg. A
obra infantil usa o esporte para debater de forma lúdica a
inclusão e o respeito às diferenças.

13h30 Reunião ordinária virtual (V)

Comissão De Justiça

15h00 Sessão ordinária híbrida (V)

Trabalhos do legislativo estadual

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

Golo é o extraterrestre protagonista do livro escrito pelo
publicitário Gabriel Vogas e pelo ilustrador Thiago Egg. A
obra infantil usa o esporte para debater de forma lúdica a
inclusão e o respeito às diferenças.

19h00 Som da Terra

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

19h30 Sabores

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

20h00 Unidiversidade

O programa debate o tema: Jongo da Serrinha

20h30 STJ Notícias

Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça

21h00 Interesse Público

Trabalhos do Ministério Pública

21h30 Ciência e Letras

O programa debate o tema: Patativa do Assaré e a Literatura
de Cordel

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 Sessão ordinária híbrida

Trabalhos do legislativo estadual

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
SEXTA
SESSÃO
ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL),
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA,
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA
EM 23 DE JUNHO DE 2021.
(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, registraram
presença em plenário os
senhores deputados Adilson
Espindula, Capitão Assumção,
Dary Pagung, Delegado Danilo
Bahiense,
Doutor
Hércules,
Doutor Hudson Leal, Janete de
Sá, Marcos Garcia, Sergio
Majeski e Torino Marques;
registraram presença virtual os
senhores deputados Alexandre
Xambinho, Bruno Lamas, Carlos
Von,
Coronel
Alexandre
Quintino, Dr. Emílio Mameri, Dr.
Rafael Favatto, Engenheiro José
Esmeraldo, Erick Musso, Freitas,
Gandini, Iriny Lopes, Luciano
Machado,
Marcelo
Santos,
Marcos Madureira, Pr. Marcos
Mansur,
Raquel
Lessa,
Theodorico Ferraço e Vandinho
Leite)
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Bom dia a todos e a todas.
Havendo quorum, invocando a proteção
de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o
deputado Danilo Bahiense a proceder à leitura
de um versículo da Bíblia.
(O deputado Delegado Danilo
Bahiense profere Romanos 13:3)
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Fica dispensada a leitura da ata da sessão
anterior. Mas a declaro aprovada conforme
disponibilizado no site da Ales.
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Pergunto aos deputados e deputadas se
tem algum pedido de um minuto de silêncio.
O SR. MARCOS MADUREIRA (PATRIOTA) - Senhor presidente, o Madureira.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Madureira. Marcos Madureira com a
palavra.
O SR. MARCOS MADUREIRA (PATRIOTA) - Eu queria pedir um minuto de
silêncio para o senhor Joaquim José da Silva, de
Piaçu, em Muniz Freire. Ele é pai do Danielzinho
Dias, do Daniel Dias, servidor da Câmara em
Muniz Freire, já muito antigo lá na Câmara e
pessoa queridíssima em Piaçu. Eu quero fazer
esse voto de pesar à família, a sua mãe, Ana
Maria, e meus pêsames à família em Muniz
Freire.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Obrigado, deputado Madureira. Mais
algum deputado? Deputado Capitão Assumção
não vai, não?
Então, vamos fazer um minuto de
silêncio.
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) Deputado Dary!
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado?
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) Ferraço.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado Theodorico Ferraço, com a
palavra.
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) Eu gostaria de me unir ao voto do deputado
Madureira, com sentimentos pela morte do
Joaquim José da Silva, de Piaçu, nosso velho
amigo e conhecido e amigo, também, do
Madureira. À família enlutada, meus
sentimentos.
E também apresentar os meus
sentimentos aos quinhentos mil brasileiros
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mortos, vítimas da Covid-19. Especialmente os
onze mil capixabas. Muito obrigado, senhor
presidente.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Obrigado, deputado Theodorico Ferraço.
Então, vamos fazer um minuto de
silêncio a pedido do deputado Marcos
Madureira e Theodorico Ferraço.
(A Casa presta a homenagem)
Passamos à fase do Expediente para
simples despacho.
Gostaria de pedir ao deputado Marcos
Garcia que nos ajudasse aqui, na Mesa Diretora,
lendo o primeiro, começando pelo primeiro
item.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Bom dia a todos. Bom dia,
senhores deputados e deputadas. Bom dia, meu
presidente, e bom dia a todos que nos assistem,
neste momento, pelos canais de comunicação
desta Casa de Leis.
Primeira parte do Expediente, para
despacho simples despacho.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

Vitória-ES, terça-feira, 29 de junho de 2021

do I Termo Aditivo ao Termo de Acordo
INVEST-ES 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=110805&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOE/110805202106221258333457-assinado.pdf#P110805
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Ciente. À Comissão de Finanças.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
3. Mensagem n.º 092/2021, do
governador do Estado, encaminhando Projeto
de Lei n.º 266/2021, que institui o Programa de
Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais,
as condições 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=110654&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/110654202106202149169988-assinado.pdf#P110654
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Após o cumprimento do art. 120 do
Regimento Interno, às Comissão de Justiça e de
Finanças.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

1. Ofício 08/2021, do deputado Gandini,
justificando ausência à sessão ordinária do dia
07 de junho de 2021.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110537&arquivo=Arqui
vo/Documents/OJAP/110537202106181329239121-assinado.pdf#P110537
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Justificada a ausência. À Secretaria.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
2. Ofício de Origem Externa n.º
012/2021/226/2021, do secretário de Estado
da Fazenda, encaminhando anexos os extratos

4. Projeto de Lei n.º 281/2021, do
deputado Renzo Vasconcelos, que acrescenta
item ao Anexo II da Lei n.º 10.975, de 14 de
janeiro de 2019, denominando Rodovia Nelson
Germano Bassetti o trecho da Rodovia ES-436
entre
Sapucaia,
no
Município
de
Marilândia/ES, e a estrada que dá acesso a
Novo Brasil, no município de Governador
Lindenberg/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110770&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110770202106221016509646-assinado.pdf#P110770
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Junte-se ao Projeto de Lei nº 114/2021.
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
5. Projeto de Lei n.º 282/2021, do
deputado Renzo Vasconcelos, que acrescenta
item ao anexo II da lei n.º 10.975, de 14 de
janeiro de 2019, denominando a ponte sob o
Córrego do Manteiga localizada na ES-261, no
município de Laranja da Terra, ponte Gustavo
Berger e dá outras providencias.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110772&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110772202106221019029961-assinado.pdf#P110772
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - À Comissão de Justiça, na forma do art.
276 do Regimento Interno.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
6. Projeto de Lei n.º 284/2021, do
deputado Renzo Vasconcelos, que acrescenta
item ao Anexo II da Lei n.º 10.975, de 14 de
janeiro de 2019, denominando Rodovia Jorge
Feres o trecho da Rodovia ES-375 entre a BR101 e o município de Piúma/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110774&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110774202106221024317156-assinado.pdf#P110774
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Junte-se ao Projeto de Lei nº 24/2021.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
7. Projeto de Lei n.º 285/2021, da Mesa
Diretora, que acrescenta item ao Anexo I da Lei
n.º 10.975, de 14 de janeiro de 2019,
denominando Via José Santi, o trecho que
ligará a rodovia ES-124 com a ES-257, no
município de Aracruz/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110766&arquivo=Arqui
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vo/Documents/PL/110766202106221028148724assinado(17444).pdf#P110766
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - À Comissão de Justiça, na forma do art.
276 do Regimento Interno.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
8. Projeto de Lei n.º 286/2021, do
deputado Theodorico Ferraço, que declara de
Utilidade Pública o Grupo de Apoio aos
Portadores de Câncer de Cachoeiro de
Itapemirim, e dá outras providencias.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110836&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110836202106221441023438-assinado.pdf#P110836
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Junte-se ao Projeto de Lei n.º 978/2019.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
9. Projeto de Lei n.º 287/2021, do
deputado Theodorico Ferraço, que declara de
Utilidade Pública a Associação de Moradores
do Bairro Philemon Tenório, Marataízes, e dá
outras providências.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110832&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110832202106221432551084-assinado.pdf#P110832
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - À Comissão de Justiça, na forma do art.
276 do Regimento Interno.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
10. Projeto de Lei n.º 288/2021, da
deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre o
reconhecimento do caráter educacional e
formativo da capoeira em suas manifestações
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culturais e esportivas e permite a celebração
de parcerias para o seu ensino nos
estabelecimentos de educação básica, públicos
e privados.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110840&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110840202106221505416754-assinado.pdf#P110840
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Após o cumprimento do art. 120 do
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de
Educação e de Finanças.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
11. Projeto de Lei n.º 289/2021, do
deputado Dr. Emílio Mameri, que dispõe sobre
a obrigatoriedade de notificação aos Serviços
de Vigilância em Saúde estaduais dos casos
suspeitos e confirmados de Esporotricose em
humanos e confirmados em animais (cães e
gatos) atendidos pelos serviços de saúde,
públicos ou privados, incluindo os serviços
veterinários e dá outras providências.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110845&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110845202106221515054891-assinado.pdf#P110845
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Após o cumprimento do art. 120 do
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de
Saúde e de Finanças.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
12. Projeto de Lei n.º 291/2021, do
deputado Luiz Durão, 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.
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Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110763&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110763202106220952503520-assinado.pdf#P110763
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Após o cumprimento do art. 120 do
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de
Defesa do Consumidor e de Finanças.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
13. Projeto de Lei n.º 292/2021, da
deputada Janete de Sá, que proíbe a
permanência e manutenção de animais
doadores de sangue em clínicas veterinárias,
ou estabelecimentos semelhantes, e dá outras
providências.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110868&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110868202106221646479389-assinado.pdf#P110868
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Após o cumprimento do art. 120 do
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de
Meio Ambiente e de Finanças.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
14. Emenda Modificativa n.º 003/2021,
do deputado Marcos Garcia, ao Projeto de Lei
Complementar n.º 10/2021, de autoria do
governador do Estado, que "regulamenta o §
10, do art. 229, da Constituição Estadual, que
garante aos idosos, pessoas com deficiência e
crianças, a gratuidade na utilização do serviço
de transporte concessionado do Sistema de
Transporte Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros do Estado do Espírito Santo SITRIP/ES e dá outras providências."
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110838&arquivo=Arqui
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vo/Documents/EM/110838202106221455080176-assinado.pdf#P110838
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Junte-se ao Projeto de Lei Complementar
10/2021.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
15. Emenda Modificativa n.º 004/2021,
do deputado Sergio Majeski, ao Projeto de Lei
Complementar n.º 10/2021, de autoria do
governador do Estado, que "regulamenta o §
10, do art. 229, da Constituição Estadual, que
garante aos idosos, pessoas com deficiência e
crianças, a gratuidade na utilização do serviço
de transporte concessionado do Sistema de
Transporte Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros do Estado do Espírito Santo SITRIP/ES e dá outras providências."
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110872&arquivo=Arqui
vo/Documents/EM/110872202106221651410489-assinado.pdf#P110872
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Junte-se ao Projeto de Lei Complementar
10/2021.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
16. Emenda Modificativa n.º 005/2021,
do deputado Marcelo Santos, ao Projeto de Lei
Complementar n.º 10/2021, de autoria do
governador do Estado, que "regulamenta o §
10, do art. 229, da Constituição Estadual, que
garante aos idosos, pessoas com deficiência e
crianças, a gratuidade na utilização do serviço
de transporte concessionado do Sistema de
Transporte Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros do Estado do Espírito Santo SITRIP/ES e dá outras providências."
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110885&arquivo=Arqui
vo/Documents/EM/110885202106221757044171-assinado.pdf#P110885
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O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Junte-se ao Projeto de Lei Complementar
n.º 10/2021.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
17. Requerimento de Informação n.º
183/2021, do deputado Delegado Danilo
Bahiense ao Secretário de Estado da Educação
solicitando informações sobre o motivo do
transporte escolar que atende a escola Zumbi
dos Palmares, localizada em Cidade
Continental, setor Oceania, Serra/ES, não está
circulando na busca dos alunos e quando será
regularizado.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110829&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/110829202106221421161537-assinado.pdf#P110829
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Oficie-se.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
18. Requerimento de Informação n.º
184/2021, do deputado Capitão Assumção ao
Secretário de Estado de Segurança Pública e
Defesa Social, solicitando informações acerca
de um ex-agente penitenciário, de 35 anos,
matou a esposa a facadas e em seguida, tirou a
própria vida, dentro da residência do casal, em
São Mateus/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110825&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/110825202106221416068249-assinado.pdf#P110825
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Oficie-se.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
19. Requerimento de Informação n.º
185/2021, do deputado Capitão Assumção ao
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secretário de Estado de Segurança Pública e
Defesa Social, solicitando informações acerca
de Um homem, de 36 anos, foi preso suspeito
de matar a namorada, a facadas, no bairro Alto
União, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110822&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/110822202106221413277464-assinado.pdf#P110822
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Oficie-se.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Segunda parte do Expediente,
sujeito à deliberação.
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Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110767&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110767202106221009243542-assinado.pdf#P110767
22. Indicação n.º 1716/2021, do
deputado Dary Pagung, ao governador do
Estado, para reforma e ampliação do Centro
Estadual de Ensino Fundamental e Médio em
Tempo Integral “Antônio Acha”, no município
de Mimoso do Sul/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110765&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110765202106221007528384-assinado.pdf#P110765

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
20. Requerimento de Urgência n.º
121/2021, do deputado Doutor Hudson Leal,
líder dos REPUBLICANOS ao Projeto de Lei n.º
113/2021, de autoria do presidente do Tribunal
de Justiça, que altera a redação da Lei n.º
3.526, de 29 de dezembro de 1982, para
promover a reestruturação das serventias
extrajudiciais no 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/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110814&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/110814202106221320529893-assinado.pdf#P110814
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Em votação. (Pausa)
As deputadas e os deputados que o
aprovam permaneçam como estão, os
contrários se manifestam verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
21. Indicação n.º 1715/2021, do
deputado Dary Pagung, ao governador do
Estado, para ampliação da Sede da Associação
Pestalozzi, no município de Mimoso do Sul/ES.

23. Indicação n.º 1718/2021, do
deputado Vandinho Leite, ao governador do
Estado, para ofertar o ensino Técnico em
Administração
e
Profissionalizante
em
Agroturismo, no município de Alegre/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110758&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110758202106220937285687-assinado.pdf#P110758
24. Indicação n.º 1719/2021, do
deputado Vandinho Leite, ao governador do
Estado, para o retorno da Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Professor Pedro
Simão para o bairro Vila do Sul, na sede do
município de Alegre/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110757&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110757202106220936043341-assinado.pdf#P110757
25. Indicação n.º 1720/2021, do
deputado Vandinho Leite, ao governador do
Estado, para o retorno do Ensino Médio e da
Educação de Jovens e Adultos no período
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noturno presencial, respeitando as medidas
obrigatórias de prevenção ao Covid-19, nas
escolas estaduais dos distritos, considerando a
realidade e a economia rural do município de
Alegre.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110799&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110799202106221247033910-assinado.pdf#P110799
26. Indicação n.º 1721/2021, da
Comissão de Proteção à Criança e ao
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao
governador do Estado, para criação de ‘Casas
Repúblicas’ para acolhimento de egressos das
ruas que não têm moradia.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110802&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110802202106221253403763(17457)assinado(17454).pdf#P110802
27. Indicação n.º 1722/2021, da
Comissão de Proteção à Criança e ao
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao
presidente da Associação dos Municípios do
Espírito Santo - AMUNES, para fomentar junto
aos municípios do Estado do Espírito Santo,
melhorias na Rede de Proteção e Garantia dos
Direitos das Crianças e Adolescentes, nos
Centros de Referência da Assistência Social CRAS, Centros de Referência Especializados de
Assistência Social - CREAS, Centro De Atenção
Psicossocial Infanto Juvenil - CAPSI, Conselho
Tutelar e Conselho Municipal da Infância.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110800&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110800202106221246462504(17449)assinado(17446).pdf#P110800
28. Indicação n.º 1723/2021, da
Comissão de Proteção à Criança e ao
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Adolescente e de Política sobre Drogas, ao
presidente da Associação dos Municípios do
Espírito Santo - AMUNES, para fomentar junto
aos municípios do estado do Espírito Santo a
criação dos Centros de Atendimento Integrado
às Crianças e Adolescentes Vítimas de
Violência.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110801&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110801202106221250305321(17453)assinado(17450).pdf#P110801
29. Indicação n.º 1724/2021, da
deputada Raquel Lessa, ao governador do
Estado, para construção de uma Ponte para o
Córrego Varjão, no município Rio Bananal/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110806&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110806202106221300509085-assinado.pdf#P110806
30. Indicação n.º 1725/2021, do
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado,
para construção de uma “praça saudável”, para
a comunidade de Lagrimal, Rio Bananal/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110746&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110746202106220825206528-assinado.pdf#P110746
31. Indicação n.º 1726/2021, do
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado,
para construção de uma “praça saudável”, para
a comunidade de Panorama, Rio Bananal/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110747&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110747202106220826419499-assinado.pdf#P110747
32. Indicação n.º 1727/2021, do
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado,
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para construção de uma “praça saudável”, para
a comunidade de Barra de Santo Antônio, Nova
Venécia/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110748&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110748202106220827325905-assinado.pdf#P110748
33. Indicação n.º 1728/2021, do
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado,
para construção e instalação de uma sede de
Posto Policial DPM, no distrito de Bebedouro,
Linhares/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110749&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110749202106220828191219-assinado.pdf#P110749
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revitalização asfáltica da Rodovia do Penedo,
Contorno de Itaoca/Itaipava, via que liga a
Rodovia ES 060 à Rodovia ES 487, município de
Itapemirim/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110826&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110826202106221417152315-assinado.pdf#P110826
37. Indicação n.º 1732/2021, do
deputado Theodorico Ferraço, ao governador
do Estado, para oferta de ensino médio na
Escola Estadual Quilombola de Graúna,
Município de Itapemirim/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110820&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110820202106221410468085-assinado.pdf#P110820

34. Indicação n.º 1729/2021, do
deputado Theodorico Ferraço, ao governador
do Estado, para reabertura do destacamento
de Polícia Militar (DPM) do distrito de Itaipava,
município de Itapemirim/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110830&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110830202106221424154041-assinado.pdf#P110830

38. Indicação n.º 1733/2021, do
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao
governador do Estado, para reforma da
Delegacia de Cobilândia.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110821&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110821202106221412309650-assinado.pdf#P110821

35. Indicação n.º 1730/2021, do
deputado Theodorico Ferraço, ao governador
do Estado, para reforma e ampliação da Escola
Estadual “Antonio Jacques Soares”, localizada
em Garrafão, no município de Itapemirim/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110828&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110828202106221420023879-assinado.pdf#P110828

39. Indicação n.º 1734/2021, do
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao
Governador do Estado, para retomada da
circulação do transporte escolar na Escola
Zumbi dos Palmares.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110837&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110837202106221448167667-assinado.pdf#P110837

36. Indicação n.º 1731/2021, do
deputado Theodorico Ferraço, ao governador
do Estado, para retomada da obra de

40. Indicação n.º 1735/2021, da
Comissão de Proteção à Criança e ao
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 390035003800350033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Vitória-ES, terça-feira, 29 de junho de 2021

presidente da Associação dos Municípios do
Espírito Santo - AMUNES, para criação de
‘Casas Repúblicas’ para acolhimento de
egressos das ruas que não têm moradia.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110804&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110804202106221255189546assinado(17458).pdf#P110804
41. Indicação n.º 1736/2021, da
Comissão de Proteção à Criança e ao
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao
governador do Estado, para convocação de
aprovados no concurso público aberto pelo
edital 001/2018, da Polícia Civil do estado do
Espírito Santo.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110808&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110808202106221310292067assinado(17462)(17464).pdf#P110808
42. Indicação n.º 1737/2021, da
Comissão de Proteção à Criança e ao
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao
presidente da Associação dos Municípios do
Espírito Santo - AMUNES, para instituição de
Programa de Treinamento e Aperfeiçoamento
Direcionado aos Conselheiros Tutelares na área
da Dependência Química.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110810&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110810202106221315482074assinado(17465).pdf#P110810
43. Indicação n.º 1738/2021, da
Comissão de Proteção à Criança e ao
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao
governador do Estado, para sugerir ao Governo
do Estado do Espírito Santo Adoção de
Providências Relacionadas às Crianças e
Adolescentes.
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Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110815&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110815202106221321491301assinado(17468)(17471).pdf#P110815
44. Indicação n.º 1739/2021, da
Comissão de Proteção à Criança e ao
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao
governador do Estado, para aumento do
efetivo nas Delegacias de Proteção à Criança e
Adolescente - DPCA’s.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110816&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110816202106221326091931assinado(17472)(17475).pdf#P110816
45. Indicação n.º 1740/2021, do
deputado Vandinho Leite, ao governador do
Estado, para ampliação do Bike GV ao
município de Serra/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110843&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110843202106221513028795-assinado.pdf#P110843
46. Indicação n.º 1741/2021, do
deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador
do Estado, para aquisição de 01 (uma)
retroescavadeira à Associação Comunitária do
Aventureiro - ACAVEN, visando atender os
agricultores do município de Irupi/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110858&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110858202106221625006547-assinado.pdf#P110858
47. Indicação n.º 1742/2021, do
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do
Estado, para criação de brigadas voluntárias
contra incêndios, capacitando voluntários e
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disponibilizando
aos
mesmos
alguns
equipamentos para os primeiros combates, no
entorno do monumento o Frade e a Freira.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110860&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110860202106221631340618-assinado.pdf#P110860

Estado, para realização de marcação das faixas
nas Avenidas Hugo Musso e São Paulo, em
Itapoã.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110853&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110853202106221551459940-assinado.pdf#P110853

48. Indicação n.º 1743/2021, do
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do
Estado, para criação de trilhas e rotas ciclísticas
e ecológicas na região, no entorno do
monumento o Frade e a Freira.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110859&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110859202106221629132803-assinado.pdf#P110859

52. Indicação n.º 1747/2021, do
deputado Capitão Assumção, ao governador do
Estado, para manutenção e a construção de
redes de esgoto localizadas no bairro
Residencial Prolar 2, na região de Cariacica Sede.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110848&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110848202106221527042719-assinado.pdf#P110848

49. Indicação n.º 1744/2021, do
deputado Capitão Assumção, ao governador do
Estado, para realização de limpeza na Avenida
Adalberto Simão Nader, esquina com a Rua
Augusto D’Almeida, em Vitória/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110857&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110857202106221610577155-assinado.pdf#P110857

53. Indicação n.º 1748/2021, do
deputado Capitão Assumção, ao governador do
Estado, para intensificar o policiamento por
parte da Polícia Militar do Estado do Espírito
Santo, em São Mateus/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110827&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110827202106221417425438-assinado.pdf#P110827

50. Indicação n.º 1745/2021, do
deputado Capitão Assumção, ao governador do
Estado, para realização de limpeza e capina,
em um terreno localizado na Rua Alda Siqueira
Mota, no bairro Praia da Costa, em Vila
Velha/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110856&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110856202106221607095117-assinado.pdf#P110856

54. Indicação n.º 1749/2021, do
deputado Capitão Assumção, ao governador do
Estado, para intensificar o policiamento por
parte da Polícia Militar do Estado do Espírito
Santo, no Bairro Alto União, em Cachoeiro de
Itapemirim/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110823&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110823202106221414419809-assinado.pdf#P110823

51. Indicação n.º 1746/2021, do
deputado Capitão Assumção, ao governador do

55. Indicação n.º 1750/2021, do
deputado Erick Musso, ao governador do
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Estado, para realização de obra de nivelamento
no acostamento da Rodovia ES-257, km 06, no
município de Aracruz/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110873&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110873202106221659115812-assinado.pdf#P110873
56. Indicação n.º 1751/2021, do
deputado Vandinho Leite, ao governador do
Estado, para que o Comando Geral da Polícia
militar do ES - SESP - adote o Remanejamento e
Aproveitamento
dos
Claros
Existentes
conforme Parágrafo Único do Art. 19 da LC n.º
911/2019.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110879&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110879202106221737196019-assinado.pdf#P110879
57. Indicação n.º 1752/2021, do
deputado Vandinho Leite, ao governador do
Estado, para que a Secretaria de Estado de
SEGURANÇA PÚBLICA - SESP - Trata da
proposição de retirada do limitador e alteração
do § 2° Art.14 da LC n°911/2019.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110878&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110878202106221721088654-assinado.pdf#P110878
58. Indicação n.º 1753/2021, do
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado,
para Que seja encaminhada para este Poder
proposição de autoria do Governo do Estado
concedendo autonomia e independência para a
Polícia Técnico-Científica, sem subordinação
em relação às funções que exerce, tendo em
vista o caráter extremamente técnico de suas
atribuições.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110863&arquivo=Arqui
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vo/Documents/IND/110863202106221639290317-assinado.pdf#P110863
59. Indicação n.º 1754/2021, do
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado,
para aquisição de um playground, para a
comunidade de São Jorge de Tiradentes, Rio
Bananal/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110864&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110864202106221642378136-assinado.pdf#P110864
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO
SIALES
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Em votação.
As deputadas e os deputados que o
aprovam permaneçam como estão. (Pausa)
Aprovadas todas as indicações.
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) Pela ordem, presidente!
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) Senhor presidente, peço a palavra para justificar
voto. Deputado Ferraço.
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) Marcelo Santos, para justificar o voto.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado Marcelo Santos...
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE (Sem partido) - Deputado Danilo Bahiense,
também, presidente, por favor.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - ...Deputado Ferraço, deputado Danilo.
Com a palavra o deputado Marcelo
Santos.
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) Deputado Dary, deputado Luciano, também,
quer justificar.

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 390035003800350033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

16 - Diário do Poder Legislativo

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado Marcelo Santos com a palavra.
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) Obrigado. Quero que zere meu tempo para
começar agora.
Bom dia, senhor presidente; bom dia,
senhoras e senhores deputados.
É importante a fala de hoje, porque
amanhã, como nós não temos a sessão, amanhã
é comemorado o aniversário da nossa cidade de
Cariacica. Eu, agora a pouco, estarei com o
prefeito Euclério, participando de um evento
aqui na cidade. Aliás, esse é o mês que a cidade
celebra seu aniversário, mas a data
comemorativa, por se tratar do padroeiro da
cidade, São João Batista, é amanhã, o dia 24,
onde teremos, além de ser feriado aqui na
nossa cidade de Cariacica, teremos uma grande
festa, mantendo todos os critérios de
distanciamento, mas a cidade não pode parar.
Teremos a presença de várias autoridades, do
governador do Estado, onde, também, estarão
sendo anunciadas várias obras e investimentos
aqui no município.
Mas, eu aproveito o dia de hoje para
convidar todos, as senhores e os senhores, para
o dia de amanhã, as dez horas da manhã, em
frente à prefeitura. O prefeito Euclério estará
nos recebendo, recebendo a população, a
Câmara Municipal, a todas as autoridades e o
povo da nossa querida cidade de Cariacica, que
completa cento e trinta e um anos.
Mas, eu não posso deixar de destacar a
essa figura querida por todos nós, que agora
comanda os destinos da nossa cidade, o nosso
ex-colega, ex-deputado e atual prefeito de
Cariacica, Euclério Sampaio, que tive
oportunidade de apoiá-lo aqui, pela convicção
que tenho da sua capacidade técnica, da sua
vontade política de fazer e ver feito e,
transformar a nossa cidade de Cariacica num
lugar melhor de se viver.
Eu costumo dizer que a cidade de
Cariacica teve um tempo importante. Meu pai
quando foi prefeito da cidade, há um bom
tempo, Cariacica teve, antes do meu pai assumir
a prefeitura, em vinte anos, dezoito mudanças
de prefeito. Vinte anos, dezoito prefeitos. Não

Vitória-ES, terça-feira, 29 de junho de 2021

há casa que aguente tanta gente entrando e
tanta gente saindo. E meu pai foi o primeiro
prefeito a cumprir o seu ciclo: início meio e final,
de exercer o seu mandato na íntegra, e poder
organizar a cidade, dar rumo para ela, acabar
com aquela coisa toda que acontecia, de matar
prefeito, cassar prefeito; uma bagunça
administrativa. E aí, ele colocou a cidade nos
trilhos do desenvolvimento. Claro que, à época,
nós não tínhamos o recurso que tem hoje, por
mais que antes de Euclério, a cidade tinha muito
mais recurso, muito mais recurso e esses
recursos não foram aproveitados, aliás, a prova
disso é que Euclério tem feito, em pouco mais
de seis meses, o que muitos prefeitos, em oito
anos, não conseguiram fazer.
Tratam a cidade como é a casa deles.
Euclério, não. Trata a cidade com carinho, com
respeito, cuida das pessoas, e tem um programa
muito bacana. Particularmente tenho ajudado
muito ao prefeito Euclério como presidente da
Comissão de Infraestrutura.
Então é importante nós destacarmos
que, a partir de amanhã, Cariacica é a capital
estadual e, aí, quero dizer aos meus colegas que
moram na periferia da capital, aos meus colegas
que moram em Vitória, que moram em Vila
Velha, que moram em Viana e que moram no
município de Serra, convidando vocês para estar
conosco amanhã, às 10h, comemorar junto com
o nosso prefeito Euclério, que é o melhor
prefeito de todos os tempos aqui na cidade
Cariacica, porque, em pouco mais de seis meses,
tem feito a cidade se orgulhar, elevando a nossa
autoestima.
Muito obrigado, senhor presidente.
Parabéns, prefeito Euclério. Bom dia a
todos.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Obrigado, deputado Marcelo.
Com a palavra o deputado Theodorico
Ferraço.
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) Senhor presidente, senhores e senhoras
deputados, muito agradecido e muito obrigado
aos senhores e senhoras deputadas pela
aprovação de quatro indicações nossas, todas
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do município de Itapemirim, oriundas da
Câmara Municipal, através da liderança
extraordinária do vereador João Bichara.
A primeira, com relação a Garrafão, a
Escola Antonio Jacques Soares, pedido para
total reforma da escola e ampliação, uma
grande necessidade para o povo de Garrafão.
A segunda reivindicação, a chamada
Escola de Graúna, um dos prédios mais bonitos
do Espírito Santo, construído na administração
passada, no terreno doado pela prefeita Norma
Ayub. A escola de Graúna é chamada a Escola
dos Quilombolas. Eles estão solicitando o ensino
médio com urgência, ali em Graúna.
A terceira reivindicação, de Itaoca e
Itaipava, para a conclusão do contorno das
obras, que tira totalmente o trânsito dentro de
Itaoca e Itaipava. Faltam apenas menos de um
quilômetro. O Estado passou a prefeitura, a
prefeitura paralisou as obras e, agora, o Estado
precisa retomar essa obra, para fazer o
contorno de Itaoca e Itaipava. E, finalmente, o
retorno para o funcionamento da Polícia Militar,
ali, entre Itaoca e Itaipava. O verão está
chegando, o povo está pedindo.
São essas reivindicações que o vereador
João Bichara, membro da Câmara Municipal de
Itapemirim está fazendo ao nosso ilustre senhor
governador do Estado, através dessas
indicações, aprovadas por unanimidade, pelos
senhores deputados nesse dia de hoje. Muito
obrigado.
E, aqui vai também, meus parabéns para
Cariacica, que comemora hoje o seu aniversário,
com um abraço fraternal ao extraordinário
prefeito Euclério Sampaio.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Muito obrigado, deputado Theodorico
Ferraço.
Com a palavra o deputado Danilo
Bahiense.
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE (Sem partido) - Bom dia, senhor presidente,
senhores deputados e deputadas, e a todos que
nos assistem pela TV Assembleia.
Presidente, eu quero aqui agradecer aos
nossos pares, pela votação unânime quanto às
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nossas dez indicações, inclusive da Comissão de
Proteção à Criança e ao Adolescente.
Mas, eu queria destacar aqui, a Indicação
n.º 1733, que diz respeito à Delegacia de
Cobilândia. Nós recebemos representantes aqui
daquela comunidade. Eu pedi para passar as
imagens ali, para o senhor, inclusive como líder
do Governo, reivindicar junto ao Governo, a
reforma dessa unidade. É uma delegacia
importante, que atendeu, inclusive, todo
município de Vila Velha, durante a reforma da
regional de Vila Velha; atendeu também todo o
município de Cariacica durante a reforma,
também, da regional de Cariacica, e a situaçao é
precária.
(São
exibidas
imagens
simultaneamente ao pronunciamento)
Vejam os senhores. Olhem quanta água
dentro daquela delegacia. Numa simples chuva,
descendo água, mas muita água mesmo,
molhando
tudo,
molhando
inquéritos,
molhando computadores. Então, eu solicito,
deputado Dary Pagung, a V. Ex.ª, que interceda
junto ao Governo do Estado, para que a gente
possa fazer uma reforma o mais rápido possível,
que essa delegacia de Cobilândia serviu tanto ao
município de Vila Velha todo, como plantão,
como, também, o município de Cariacica. E,
agora, ela atende àquela região.
E, quero destacar também - as imagens
vão continuar para que vocês possam ver - o
nosso Requerimento de Informação n.º 183, ao
secretário de Educação, com relação à Escola
Zumbi de Palmares, na Serra. Nós fomos
procurados, também, pela comunidade. As
aulas retornaram, mas o transporte escolar não
retornou. Então, as crianças estão andando a
pé, distância muito longa, às vezes, na lama, na
chuva e nós fizemos, também, uma indicação,
com relação a esse assunto.
E, para finalizar, eu quero agradecer aqui
as palavras do Doutor Hércules na sessão de
ontem. Doutor Hércules, o deputado, também,
Marcelo Santos, pelo reconhecimento ao
trabalho que realizamos na Polícia Civil durante
trinta e três anos.
Mas uma coisa é certa que temos que
esclarecer: ninguém faz nada sozinho. Uma
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andorinha só não faz verão! Então, nosso
trabalho teve eficácia graças ao apoio dos
nossos brilhantes policiais. Graças a Deus, tive
oportunidade de trabalhar com excelentes
policiais, muitos deles entraram na polícia,
trabalhando comigo e, aposentaram até antes
de mim, pelo falto de eu haver ficado treze anos
a mais do que precisava na Polícia Civil.
Completei meu tempo em 2006 e me aposentei
em 2019.
Então, muito obrigado aos dois
deputados: Doutor Hércules e doutor Marcelo, e
toda equipe que trabalhou conosco na Polícia
Civil do Estado Espírito Santo.
Muito obrigado, presidente.

Deputado Danilo, quanto a Cobilândia, eu
lembro bem, conheço bem aquela realidade.
Realmente uma delegacia, numa cidade
(Inaudível)

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Obrigado, deputado Danilo. Fica
registrado o seu pedido e as suas indicações.
Com a palavra o deputado Luciano
Machado.

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) Deputado Dary, eu queria, mais uma vez, pedir
para me inscrever, por favor!

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) Presidente, que ora comanda esta sessão, nosso
querido Dary Pagung, a todos os deputados e
deputadas (Inaudível), também, senhor
presidente, parabenizar todos que colocaram
proposições, indicações, todas em encontro ao
interesse público. Nós, deputados, somos
vereadores em alto grau, (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado Luciano Machado, nós não
estamos... Está falhando o seu áudio. (Pausa)
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) (Inaudível) pelo estado afora (Inaudível)
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado Luciano, nós não estamos te
ouvindo!
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) Presidente, eu quero me inscrever também.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado Luciano Machado, nós não
estamos te ouvindo!
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) (Inaudível) Deputado Danilo, por exemplo.

O SR. FREITAS - (PSB) - Deputado Dary,
eu quero me inscrever. Deputado Freitas.
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) (Inaudível)
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado Luciano Machado, nós não
estamos te ouvindo!
Eu vou passar a palavra para a
deputada...

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Eu vou passar a palavra para a deputada
Janete.
Deputada Janete de Sá, com a palavra.
Deputado Freitas me pediu, deputado
Emílio Mameri.
Com a palavra a deputada Janete.
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Bom dia,
deputado Dary, que conduz esta sessão, nobres
colegas deputados, servidores da TV
Assembleia, servidores do meu gabinete, todos
que nos assistem!
Amanhã é dia do padroeiro de Cariacica,
é Dia de Cariacica! E o nosso padroeiro é São
João Batista, que foi o responsável pelo batismo
de Jesus Cristo, que pregou o Evangelho antes,
inclusive, antes do trabalho de Jesus Cristo, São
João Batista já tinha esse trabalho religioso, e
que é muito respeitado pelos cristãos.
E desde ontem que movimentos
religiosos estão acontecendo na cidade. Ontem,
às 19h30, em uma igreja evangélica, e amanhã,
às 8h, será a vez também da Igreja Católica estar
fazendo esse movimento religioso de orações,
pedindo a Deus proteção para os moradores de
Cariacica, para o prefeito, para os vereadores,
para as lideranças comunitárias e religiosas,
para os empresários locais, para os
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empreendedores,
servidores
do
Poder
Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério
Público, Defensoria e pelos trabalhadores e
trabalhadoras em geral.
É um dia muito importante, porque
amanhã vão ser anunciadas, às 9h30, em frente
à prefeitura, várias ações do Governo do Estado
em favor de nosso município. E, dentre essas
ações, nós também vamos anunciar, junto com
o prefeito Euclério, um projeto antigo, que é um
projeto que visa revitalizar a região da Biquinha,
que fica em Jardim América. Tem um projeto
nosso, que está em andamento - não vai ser
anunciado amanhã, mas está em andamento -,
que é o projeto também da recuperação da
Lagoa do bairro Aparecida, um pedido do
vereador Broinha, e algumas intervenções
também, a pedido do nosso vereador Juquinha,
é um vereador de primeiro mandato, mas que
tem feito um trabalho grandioso!
Nós vamos estar lá, amanhã, desde as
8h, com o prefeito, nessas atividades. Nós, que
somos filhos de Cariacica, nossa família é de
Itaquari. Com muito orgulho, a gente nasceu
naquela cidade e procura, junto ao Governo,
elencar ações que estão sendo promovidas e
solicitadas pelo prefeito Euclério Sampaio, para
melhorar, cada vez mais, aquela cidade!
Finalizo, senhor presidente, agradecendo
o trabalho grandioso que o prefeito Euclério
tem feito. Incansável, acorda cedinho, às 6h,
fiscalizando as obras, trabalhando por toda
cidade, surpreendendo os moradores de
Cariacica! Ele, que foi tão atacado, deputado
Dary, que foi tão atacado de que não era de
Cariacica, que não ia fazer um bom trabalho, e
está lá, surpreendendo com um trabalho
grandioso nas mais diversas áreas, de limpeza
pública, de obras estruturantes, na saúde, em
que você não vê mais tantas reclamações como
vinham; no avanço à vacinação da Covid, que
está avançado com, inclusive, um trabalho de
mutirão feito, no fim de semana, para poder
vacinar o máximo de pessoas, inclusive - vou
terminar, porque os outros deputados estão
tendo mais de três minutos. Espero a mesma
tolerância para mim! - procurando, com a sobra,
também contemplar a juventude, que precisa
ser vacinada com a maior brevidade possível!
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Então, fica aqui o meu registro de, como
filha de Cariacica, da minha alegria pelo trabalho
valoroso que o prefeito Euclério, colega meu
aqui, de Assembleia, colega nosso, morador de
Jardim América, da Região 5, está fazendo por
todo o município. Independente das regiões,
Euclério acorda cedo, sai tarde da prefeitura e
trabalha incansavelmente pelo crescimento,
pelo fortalecimento, pelo desenvolvimento de
Cariacica e, principalmente, pela elevação da
autoestima de um povo que merece, cada vez
mais, dias melhores e oportunidades!
Parabéns, minha querida Cariacica! Você
está dentro do meu coração! Você conhece o
amor, o carinho, a consideração e o meu
trabalho pela cidade em que nasci e onde vivi
boa parte de minha vida, onde minha família...
Meu pai nasceu lá, meu avô nasceu em
Cariacica, minha família empreendeu em
Cariacica,
e
nós
continuamos
e
permaneceremos acreditando nessa belíssima
cidade!
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Com a palavra o deputado Freitas.
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Pela
ordem, senhor presidente!
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Pela ordem, deputado!
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) Gostaria de me inscrever também.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Já está inscrito!
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Ok.
Obrigado!
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado Freitas!
O SR. FREITAS - (PSB) - Muito bom dia,
deputado Dary, que nos preside! Muito bom dia
aos nobres colegas deputados, deputadas! Eu
votei a favor das indicações dos colegas.
Parabenizo todos os colegas pelas indicações!
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Importantes e valorizam cada região do estado
do Espírito Santo, essas indicações!
E eu quero, senhor presidente, falar um
pouco da nossa frente parlamentar. A Frente
Parlamentar de Apoio e Debates das Jazidas de
Sal-Gema no Norte do estado do Espírito Santo.
Agradecer aos colegas pela aprovação dessa
frente parlamentar, pela instalação dessa frente
parlamentar, a todos os colegas que assinaram
essa frente conosco e que compõem essa
frente, também aos colegas que não tiveram
oportunidade de assinar, mas que aderiram à
frente parlamentar por requerimento!
Anunciar aos colegas que nós teremos
hoje a primeira reunião da frente parlamentar.
Hoje, ao meio-dia, às 12h. Portanto, os colegas
receberam um link para participar da nossa
reunião de forma on-line. E é o assunto do
momento no estado do Espírito Santo,
principalmente no Norte, em Conceição da
Barra, em Vila Pavão, em Ecoporanga, em Barra
de São Francisco. Eu estou torcendo muito e
trabalhando muito para que dessa oportunidade
nós tenhamos o direito de explorar uma riqueza
que está no solo capixaba, está, principalmente,
no solo de Conceição da Barra.
Estudos já foram feitos e comprovaram
que setenta por cento da produção de sal-gema
na América Latina, no Brasil, está lá em
Conceição da Barra, está no Norte do estado do
Espírito Santo. Esses mesmos estudos
mostraram que o nosso sal-gema tem a melhor
qualidade do sal já produzido no Brasil; noventa
e cinco por cento do sal-gema é cloreto de sódio
puríssimo. Portanto, nós temos volume, nós
temos qualidade e nós podemos abastecer
não somente as indústrias do nosso país, mas
nós temos sal para exportar ao invés de ficar
importando sal-gema de outros países.
Nós fomos impossibilitados de explorar
essa riqueza no início deste século, no início
da década de 2000, fomos impedidos por
política pequena, por uma politicagem, por
um movimento pequeno da bancada do
Nordeste e até fomos inviabilizados por um
presidente da República, por uma presidente
da República, por decreto, de explorar essa
riqueza no estado do Espírito Santo.
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Mas é o momento! Precisamos olhar
para frente, precisamos nos organizar no âmbito
da Assembleia Legislativa, no âmbito do
Governo. Esta comissão já notificou à Secretaria
de Inovação e de Desenvolvimento, notificou...
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Para concluir, deputado!
O SR. FREITAS - (PSB) -... E fez visita ao
procurador, aos procuradores do setor de
petróleo, de jazida do Estado do Espírito Santo,
notificou o Governo do Estado, notificou o
Conselho Regional de Química, notificou a
Agência Nacional de Mineração, o Ministério
das Minas e Energia.
E vamos iniciar um trabalho, um trabalho
de apoio, um trabalho de debate, um trabalho
para que...
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado Freitas, para concluir!
O SR. FREITAS - (PSB) -... A gente possa
não só explorar esse sal-gema, mas que a gente
possa instalar na região de São Mateus, de
Conceição da Barra, de Pedro Canário, de Barra
de São Francisco, de Vila Pavão, usinas-satélites
para industrializar, para não só explorar, para
não fazer uma commodity de sal e exportar esse
sal, para não ficar nenhuma geração de
emprego e renda, de agregar valor ao sal-gema.
Então, é esse o debate. E eu tenho
certeza. Estou muito convicto de que nós
estamos nos organizando para priorizar essa
exploração de forma que ela gere emprego,
renda, desenvolvimento econômico, inclusão
social com bastante...
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado Freitas!
O SR. FREITAS - (PSB) -... Respeito e
proteção ao meio ambiente, com o que também
nos preocupamos com o meu ambiente.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado Freitas!
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O SR. FREITAS - (PSB) - Então é isso! Eu
agradeço a oportunidade.
Devolvo a palavra ao deputado Dary
Pagung.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Eu vou ouvir, ainda, o deputado Emílio
Mameri e o deputado Torino, antes de entrar na
Ordem do Dia. Então, com a palavra o deputado
Emílio Mameri.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) Bom dia a todos! Nosso presidente
Dary, presidente-em-exercício, nossos colegas
deputados e deputadas, público que nos assiste,
funcionários da TV Assembleia, bom dia a todos
vocês!
Eu quero agradecer a todos os
deputados pela aprovação de duas indicações
de minha autoria, com relação à continuidade
do projeto o Frade e a Freira. Nós sabemos que
o monumento é um monumento conhecido no
Brasil, no mundo, extremamente importante
para o Espírito Santo.
Nós conseguimos aprovar a lei da Rota
do Frade e da Freira e estamos trabalhando de
maneira intensa para que a gente tenha
resultados. E, para isso, essas duas indicações
que eu fiz, uma criando brigadas voluntárias
contra incêndios, capacitando voluntários e
disponibilizando
aos
mesmos
alguns
equipamentos para os primeiros combates no
entorno do Frade e da Freira.
Nós tivemos incêndios, e esses incêndios
comprometem aquele ecossistema. Então, nós
temos que preservar a natureza, aproveitando
para desenvolver o turismo regional e
aproveitar as belezas do nosso Frade e a Freira.
A segunda indicação ao governador é
para criação de trilhas e rotas ciclísticas e
ecológicas na região, no entorno do
monumento do Frade e a Freira. Já existe uma
rota de bicicleta, essa rota não é disciplinada,
não é sinalizada. E nós precisamos, também, já
começar melhorando a infraestrutura, para que
isso atraia os turistas e, naturalmente, com
outras medidas que serão tomadas com a
população local.
É extremamente importante a adesão da
população local para que a gente possa
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caminhar, evoluir para melhorar o fluxo de
turista, melhorar o turismo ecológico, pequenas
propriedades com pousadas. Isso vai trazer
emprego, renda, desenvolvimento para toda
aquela região.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado, último inscrito.
Deputado Majeski, eu sei que acabou o
tempo, ali, no Regimento, mas como os
deputados queriam justificar as indicações, nós
estamos dando mais cinco minutos.
Deputado Torino Marques.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) Presidente, pela ordem! Eu entendo isso. Agora,
assim, é muito bom que a gente passe a
respeitar pelo menos um pouquinho o
Regimento porque, na verdade, em grande
parte até agora, quem justificou efetivamente?
Não houve justificativa de voto nenhum. Estão
usando este espaço para outro discurso; para
isso tem a fase das Comunicações.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Obrigado, deputado Sergio Majeski.
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Muito
bom-dia aos telespectadores que nos assistem
neste momento!
Gostaria de antecipar também aqui e
parabenizar Cariacica pelos seus cento e trinta e
um anos, que será comemorado em solenidade,
amanhã, quinta-feira, no espaço público da
Prefeitura Municipal de Cariacica.
Como todos os deputados já falaram
aqui também, vai ocorrer uma linda cerimônia
de transferência temporária da capital do
Estado para Cariacica, um dos municípios mais
importantes da Grande Vitória; por que não
dizer do estado?
Deixo aqui registrado meus parabéns ao
município. Que Deus ajude a população de
Cariacica e abençoe também o trabalho
renovador que está sendo conduzido neste
mandato pelo ex-colega deputado e agora
prefeito de Cariacica, Euclério de Azevedo
Sampaio. De lá, ouvimos as melhores
referências ao Euclério, que é um amigo que fiz
dentro desta Casa de Leis.
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Meu carinho e carinhoso abraço ao
querido amigo cariaciquense Euclério Sampaio.
Com o tempo que me resta, saindo de
Cariacica, eu vou para São Mateus e Conceição
da Barra. Trago a este Plenário um pedido de
justiça social que vem do Norte do estado, mais
precisamente das terras devolutas ocupadas
durante muitos anos pela antiga Aracruz
Celulose.
Aquela empresa, hoje denominada
Suzano, tem usado sua força descomunal na
justiça contra pequenos posseiros de uma parte
das terras. São dezesseis comunidades que
praticam ali, com quase quinhentas famílias, a
agricultura familiar. Temos sido procurados,
com certeza, por representantes de associações
daqueles trabalhadores.
O estado do Espírito Santo precisa se
voltar para aquela situação, que começou lá no
início dos anos 70, quando a antiga Aracruz
Celulose praticava grilagem nas fartas terras
devolutas da região.
Pois bem, senhor presidente, à medida
que a empresa Suzano desocupava as terras, as
famílias foram encontrando na ocupação uma
solução para a sobrevivência, para fugir da fome
e violência da cidade. Ali se trabalha. São
cultivados os produtos de lavoura branca: aipim,
feijão, abóbora, quiabo, milho e pequenos
animais com a mesma qualidade de produtos
orgânicos. Eles são organizados em grupos.
Toda semana formam uma carga que vai para as
feiras das cidades, onde vendem os produtos, e
o dinheiro volta para quem trabalha.
Para finalizar, senhor presidente, com
essa nova investida, a Suzano parece repetir
aquela fome de terra que marcou a história da
Aracruz Celulose nos anos 70 e 80. São muitas
as histórias que justificam. Por quê? O Norte
capixaba já virou uma imensa floresta de
eucalipto.
Queremos que a Suzano exista, que se
desenvolva cada vez mais, que crie mais
empregos aqui e também na Bahia, mas que
não sacrifique os pequenos produtores que têm
famílias para cuidar.
Ficamos sabendo também de relatos que
até famílias quilombolas foram incomodadas.
São comunidades e populações que fazem parte
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daquelas terras, que fizeram a história, que
sofreram toda sorte de judiação, desde o
advento da escravidão no Brasil, estão lá, por
direito, assim como devem permanecer as
famílias de agricultores.
Justiça social, senhor presidente! É essa
a realidade que se impõe ali.
Sou contra a Suzano pleitear para si
glebas de terras devolutas. Estou ao lado das
famílias,
da
agricultura
familiar,
dos
trabalhadores. Estou sim, do lado deles. Nosso
mandato vai defender quem trabalha.
Voltarei a este assunto aqui, no
Parlamento da Assembleia Legislativa.
São 9h39min.
Muito obrigado, senhor presidente!
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Passamos à fase da Ordem do Dia.
1. Discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Lei n.º 241/2021, do
deputado Bruno Lamas, que estabelece direitos
e deveres do contribuinte de pedágio em vias
públicas de todo o território do estado do
Espírito Santo e dá outras providências.
Publicado no Ales Digital do dia 08/06/2021. Nas
Comissões, em conjunto, de Justiça, de Defesa
do Consumidor, de Mobilidade Urbana e de
Finanças, o relator, deputado Marcelo Santos,
se prevaleceu do prazo regimental para relatar a
matéria na sessão ordinária híbrida, virtual e
presencial, do dia 22/06/2021. Prazo até o dia
29/06/2021.
Convoco as Comissões de Justiça, de
Defesa do Consumidor, de Mobilidade Urbana e
de Finanças, em conjunto, para oferecerem
parecer oral à matéria.
Com a palavra o deputado Marcelo
Santos, que preside as comissões. (Pausa)
Deputado Marcelo Santos? (Pausa)
Como o deputado Marcelo Santos não
está me ouvindo, porque ele está de forma
virtual, como ele é o relator da matéria, preside
as comissões e o prazo dele vai até o dia 29/06,
então, continua com o prazo. Passamos ao item
dois.
2. Discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º
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10/2021, de autoria do governador do Estado,
Mensagem n.º 93/2021, que regulamenta o §
10, do art. 229 da Constituição Estadual, que
garante aos idosos, pessoas com deficiência e
crianças a gratuidade na utilização do serviço de
transporte concessionado do Sistema de
Transporte Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros do Estado do Espírito Santo, e dá
outras providências. Publicado no Ales Digital do
dia 17/06/2021. Existem emendas modificativas,
e aditiva, anexadas ao projeto, de autoria dos
deputados Bruno Lamas, Doutor Hércules,
Marcos Garcia, Sergio Majeski e Marcelo Santos,
para serem analisadas pelas comissões.
Convoco a Comissão de Justiça para
oferecer parecer oral à matéria.
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor
presidente, pela ordem!
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Antes de passar para a Comissão de
Justiça, pela ordem o deputado Marcos Garcia.
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Na
condição de vice-líder do Governo, eu gostaria
de perguntar aos presidentes das comissões - da
Comissão de Justiça, de Defesa do Consumidor,
de Mobilidade Urbana e de Finanças - se a gente
pode fazer essas reuniões em conjunto?
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Consulto o deputado Gandini se podemos
fazer em conjunto?
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Da
minha parte, ok, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Ok.
Deputado Vandinho Leite, na Comissão
de Defesa do Consumidor? (Pausa)
Deputado Vandinho Leite?
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) Deputado Dary!
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Ei, deputado Vandinho!
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O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) Mensagem do Governo, pode fazer, sim, em
conjunto.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Obrigado, deputado Vandinho!
Deputado Marcelo Santos, Mobilidade
Urbana. (Pausa)
Na ausência do deputado Marcelo
Santos, eu consulto o vice-presidente, deputado
Alexandre Xambinho?
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) Deputado Dary, pode, sim, fazer em conjunto.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Obrigado, deputado Xambinho!
Deputado Freitas, podemos fazer em
conjunto?
O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor
presidente, atendendo à sugestão do vice-líder
do Governo, eu acato a sugestão e aceito fazer
em conjunto.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Obrigado, deputado!
Designo, então, o deputado Fabrício
Gandini para presidir as comissões em conjunto.
(Pausa)
Deputado Fabrício Gandini com a
palavra.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Um minutinho,
senhor presidente, só estou organizando aqui
para conseguir entrar. (Pausa)
Vou tentar fazer pelo celular mesmo.
Vocês estão me ouvindo?
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Sim,
deputado, estamos ouvindo, sim, o senhor.
Pode ficar à vontade.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok.
Eu vou avocar, então, a matéria nas
comissões reunidas.
Nós fizemos uma análise - desde ontem
eu tenho me debruçado sobre essa questão -,
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verifiquei as emendas dos deputados e as
emendas tratam de modificações em relação à
concessão do benefício. Tanto do deputado
Marcos Garcia, Doutor Hércules e também do
deputado Bruno Lamas são emendas que
tratam, especificamente, da modificação e
inclusão de outras pessoas no mesmo benefício.
No entanto, para ser feita essa modificação,
deveria ter sido feita através de PEC, porque já
existe uma PEC determinando quais são os
beneficiários. Então, não adianta a gente fazer a
emenda no PLC, sendo que a PEC não
contempla, e ela precisa estar na PEC, fazer a
emenda constitucional.
Então, a forma correta de incluir essas
novas concessões de benefício, e aí até
diferente do que prescreve o Governo Federal.
O Governo Federal tem uma delimitação e a
gente tem a cópia idêntica na nossa
Constituição Estadual. O que o Governo
Estadual está fazendo agora é apenas
regulamentando como vai ser feita essa
concessão, que já está prevista na Constituição
Estadual.
E tem tempo já que a gente tem
trabalhado isso. Esse projeto já foi enviado para
a Assembleia umas duas vezes no período do
outro governador, enfim, e ele volta agora,
definitivamente, com uma proposta clara de
como esse benefício vai ser colocado.
Então, eu não tenho como acatar essas
emendas, porque essas emendas têm que ser
feitas à Constituição Estadual e não ao PLC, ok?!
Então, essa é a primeira colocação.
Tem outra emenda, que é do deputado
Sergio Majeski, e ele fala para retirar o termo:
os ônibus convencionais. Então, assim, o
Governo do Estado está defendendo que ele
está seguindo a mesma lógica do Governo
Federal, que é a concessão também em ônibus
convencionais, no entanto, teve uma evolução
aqui: ele cita os ônibus convencionais, mas, caso
esses saiam de linha ou aquela linha só oferte
outro tipo de ônibus, o Governo também já
coloca dentro do PLC que deverá ser ofertado
nessas outras linhas, tendo em vista não ter o
convencional naquela linha especificamente.
Então, ficou bem garantido e bem similar ao do
Governo Federal.
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Por que o Governo alega que é
importante fazer parecido? Porque ele vai usar,
inclusive, as ferramentas que o Governo Federal
já instituiu, que é a carteira do idoso, uma série
de outras ferramentas que o idoso e o
deficiente já utilizam para o transporte
interestadual, e a gente passaria a utilizar as
mesmas ferramentas aqui, as mesmas
documentações, concessões de benefício, para
o benefício dentro do intermunicipal, dentro do
estado do Espírito Santo.
Então,
eu
vou
dar
pela
constitucionalidade e aprovação da matéria na
íntegra, do jeito que ela veio, e vou descartar,
inicialmente, as emendas, com essas
explicações, ok?
É importante explicar, porque eu
gostaria de acatar os benefícios, a ampliação
dos benefícios, no entanto, tem que ser feito
através da PEC, que é o art. 229 da Constituição
Estadual.
Então, esse é o meu voto. Eu vou passar
a matéria para poder ser discutida.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Eu quero
discutir, presidente.
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Bruno
Lamas!
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Sergio
Majeski e deputado Bruno Lamas. Mais algum
deputado?
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) Depois, Hércules, por favor!
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - E deputado Hércules.
Então, eu vou passar a palavra, nesta
ordem, pelo tempo de cinco minutos cada um.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus
cumprimentos ao deputado Dary, que dirige a
sessão neste momento, aos demais deputados
que estão na presencial e àqueles que estão na
virtual, aos funcionários desta Casa e àqueles
que nos assistem pela TV Assembleia.
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Ouvindo a justificativa do presidente da
Comissão de Justiça, deputado Gandini, ele se
refere à questão de PEC para as outras
emendas, não a minha. A minha emenda nada
tem a ver com apresentar emenda à
Constituição. A minha emenda refere-se à
emenda ao PLC propriamente dito.
Por quê? O projeto diz que só vale a
gratuidade para ônibus convencionais, não vale
para executivo. Eu tenho aqui dois exemplos de
como esse projeto vai beneficiar pouco e
parcialmente.
Por exemplo, do município de Montanha
para Vitória, tem três ônibus, dois executivos e
um convencional. Os executivos saem de lá 6h
da manhã e o outro 8h55, e o convencional sai
de lá 23h e chega aqui às 6h da manhã.
Conceição da Barra, deputado Danilo
Bahiense, é mesma coisa, tem dois ônibus
executivos 6h da manhã e 15h30, e outro
convencional às 18h.
Pelo projeto do Governo, os idosos de lá
- mesmo assim só são duas vagas para cada
ônibus, não é para quem quiser viajar a hora
que quiser -, eles só podem vir nesse
convencional. Quer dizer, dos três horários de
ônibus que tem para Vitória, eles só podem
viajar em um horário, lembrando que o projeto
é claro: para duas passagens cada viagem.
Portanto, não tem muita lógica,
deputado Gandini, com todo respeito a V. Ex.ª,
não acatar esta emenda, principalmente nesses
municípios onde o número de ônibus
convencional é muito restrito, como é o caso de
dois municípios muito longínquos. E eu só citei
dois exemplos, mas isso ocorre em vários
municípios, não é apenas em Montanha e
Conceição da Barra. Portanto, não há lógica em
a gente não ampliar isso para os ônibus
executivos também, de tal forma que as pessoas
possam optar em termos de horário. Porque, no
caso de Montanha, por exemplo, os idosos sem
condição de pagar passagem só poderiam viajar
às 23h, que é o ônibus convencional. Os outros
dois são executivos.
Então, deputado Gandini, penso que V.
Ex.ª poderia reconsiderar e aceitar esta emenda
que nós propusemos, porque, senão, esse
projeto parece beneficiar muita gente e não é
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verdade, porque não beneficia muita gente,
porque são apenas duas passagens em cada
ônibus e apenas nos ônibus convencionais,
sendo que, em vários municípios, sobretudo
municípios mais longínquos, tem mais ônibus
executivo do que convencional, como eu relatei
o caso do exemplo do município de Montanha e
Conceição da Barra.
Muito obrigado, presidente!
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Próximo deputado é o
deputado Bruno Lamas. Logo depois, o
deputado Hércules.
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Obrigado,
deputado presidente Gandini!
Quero primeiro fazer uma retrospectiva.
Esse projeto que nós estamos votando é de
extrema relevância e importância para os
capixabas. Quando eu cheguei para o meu
primeiro mandato na Assembleia Legislativa, o
atual governador Casagrande estava saindo e
estava chegando o governador Paulo Hartung.
Uns projetos que tramitavam na Casa de autoria
do então governador Casagrande, colhidos,
maldosamente, pelo governador Paulo Hartung,
não foram devolvidos à Casa, que parcelava
IPVA, e, entre eles, justamente este projeto. O
deputado Bruno Lamas, eu peguei o projeto e
reapresentei, e a matéria tramitou com a boa
vontade do Plenário. Aí, um belo dia, o então
governador Paulo Hartung manda um
Ctrl+C/Ctrl+V e, ao invés de apensar o projeto
dele ao nosso, apensou o nosso ao dele, e a
matéria foi votada, aprovada.
O mundo é redondo. Coube, agora, ao
governador
(Inaudível).
Nós
estamos,
exatamente, no momento correto de fazer
ajuste a uma lei complementar. Quando V. Ex.ª
recusa as emendas e recusa a nossa emenda,
que define que (Inaudível) os portadores de
deficiência, ficou muito vago no projeto. Quem
são portadores de deficiência? Aí nós
ampliamos esse leque. Por exemplo, quem trata
câncer tem alguma deficiência, pessoas com
hanseníase. Então, a matéria da forma como
está vai impedir um grupo enorme de pessoas
de usufruir da lei.
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O que a nossa emenda está propondo é
ampliar, mas sem mexer nas vagas, sem mexer
no número de vagas. Se são duas, são duas. Se
são mais duas para crianças, não mexendo no
total de quatro.
Então, faço um apelo para que a nossa
emenda seja acatada por V. Ex.ª, colocada em
votação, porque ela é importante. Ela traz
inclusão social, ela é regimental, ela é
constitucional (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Doutor
Hércules.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) Senhor presidente, prezados colegas deputados
e deputadas, antes da votação, eu vou discutir,
mas eu quero pedir a V. Ex.ª recomposição de
quorum.
Também eu quero dizer, com todo
apreço ao querido deputado Gandini, pela sua
competência, sua dedicação, mas, na verdade, o
deputado Majeski já deu bastante explicação
sobre o tema. Eu só quero, nesse momento,
pedir a meus pares que estão presentes e aos
que estão na maneira virtual também que
derrubem o parecer do ilustre presidente.
Porque, no meu caso, por exemplo, da
minha emenda, eu estou incluindo as pessoas
que vivem com HIV, que são muito
discriminadas e que, realmente, precisam desse
benefício.
Se, realmente, o projeto do Governo já
abriga essas pessoas, então eu não tenho como
votar contrário, se simplesmente nós estamos
reforçando essa posição.
Então, peço recomposição de quorum,
antes da votação, e peço também aos meus
pares que estão presentes e aos que estão na
forma virtual que votem contra o parecer do
ilustre presidente Gandini, que está dando
parecer contrário às nossas emendas.
Muito obrigado, presidente! Mais uma
vez, recomposição de quorum antes da votação.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado Hércules, V. Ex.ª discutiu na
Comissão de Justiça. A palavra é do deputado
Gandini.
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Eu só vou esclarecer
aqui para os deputados, mais uma vez,
deputado Bruno Lamas, deputado Marcos
Garcia e o deputado Hércules, que fizeram as
emendas em relação a incluir outras pessoas
que não estão previstas dentro do Estatuto do
Idoso: o Estatuto do Idoso é que criou toda essa
questão da gratuidade dos ônibus e aí foi
regulamentado dentro da nossa Constituição
Estadual. Dentro da nossa Constituição Estadual
tem falando exatamente o seguinte: idosos,
pessoas com deficiência e crianças. O Governo
Federal tem uma definição clara em relação a
esses três tipos de benefícios: dos idosos, das
pessoas com deficiência. Então, tem toda uma
regulamentação. Não tem essa dúvida se o
deficiente é A, B ou C. Já está definido, tem lei
federal definindo exatamente quem são.
Se os deputados quiserem incluir essas
outras pessoas, não tem problema, só que tem
que ser feita através da PEC, que é o
instrumento correto para colocar na
Constituição Estadual. Senão, nós vamos fazer
um PLC que vai contra a PEC, contra a
Constituição
Estadual,
e
vai
ficar
inconstitucional todo o projeto. Aí, a gente vai
perder a oportunidade de dar o benefício para
algumas pessoas que estão esperando isso já há
algum tempo.
Então, é só esse esclarecimento.
Em relação à propositura do deputado
Majeski, ela também é pertinente, no entanto o
Governo estadual, como eu expliquei, está
seguindo o modelo do Governo Federal, que é
dos ônibus convencionais. É a mesma situação
dos ônibus convencionais. E por que eles estão
seguindo? Porque eles querem utilizar todos os
critérios que o Governo Federal já utiliza para
dar os benefícios.
Enfim, essa é uma modificação que eu
acho que, discutida, pode ser feita depois, mas o
Governo estadual deixou claro que, se não
houver linha de ônibus convencional, vai ser
concedido o benefício na linha executiva, leito,
seja a forma que for.
Além disso, não são só duas passagens,
são duas passagens gratuitas, e tem mais duas
que são concedidas em cinquenta por cento. Só
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para esclarecer, o projeto também tem esse
avanço em relação ao do Governo Federal.
Quando Governo Federal fala ônibus
convencionais e uma vez por semana pode ser
concedido. Então, é um benefício muito mais
restrito do que o que nós estamos fazendo aqui
no estado Espírito Santo.
Então, acho que é plenamente passível
de discussão, e essa discussão é possível de
avançar para os ônibus executivos talvez nessas
cidades mais afastadas, mas eu creio que o
momento deve ser posterior a esse primeiro,
para a gente ter essa conquista e não ter risco
nenhum de inconstitucionalidade nesse
primeiro momento.
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor
presidente, eu gostaria de discutir a matéria.
Marcos Garcia.
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) Presidente, pela ordem! Também gostaria de
discutir.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Eu vou passar. E já
estava indo para outra fase, mas acho
plenamente possível aqui. Deputado Marcos
Garcia, deputada Janete. Não sei se mais alguém
pediu. Deputada Iriny, pediu? (Pausa) Deputada
Iriny também. Os três deputados. Então vamos
lá.
Deputado Marcos Garcia.
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor
presidente, primeiro eu gostaria que o senhor
retirasse a minha emenda e eu gostaria de
explicar por quê.
Eu sou presidente da Comissão de
Assistência Social junto com o Doutor Hércules e
a deputada Iriny Lopes, e a semana passada nós
tivemos a reunião para discutir o assunto, para
incluir portadores de HIV e Aids à gratuidade
dessas pessoas nos transportes rodoviários
estaduais. E o que nós ouvimos do
representante do Governo... E quero
parabenizar aqui o Doutor Hércules. Ele abraçou
a causa, o projeto. Está desde 1992, não é,
Doutor Hércules, que o senhor está brigando,
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defendendo essa causa aí? Mas o que nós
ouvimos do representante do Governo é que o
Governo não tem, não está no orçamento do
Governo. Então, nós já temos uma reunião préagendada com o Governo do Estado, para a
gente estar apresentando esse projeto ao
Governo, para ele saber do montante, para ver
se ele consegue incluir no orçamento, Doutor
Hércules.
Então, a gente já está aguardando aqui o
Governo do Estado se manifestar, e nós
acreditamos que, semana que vem, a Comissão
de Assistência Social vai ter essa reunião com o
Governo do Estado, os representantes do
Governo, onde o Doutor Hércules, que é o autor
desse projeto - que eu parabenizo mais uma vez
-, eu coloquei uma emenda aqui também, para
poder incluir nesse projeto de lei do Governo,
que é o n.º 10/2021, na Mensagem
Governamental 93/2021, e nós estamos
aguardando aqui um entendimento com o
Governo. É por isso que eu peço que o senhor
retire a minha emenda.
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Deputado
Gandini, eu posso falar?
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - (CIDADANIA) - Deputada Janete.
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Obrigada,
deputado Gandini.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - (CIDADANIA) - Deputada Janete,
desculpa, eu saí aqui.
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Deputado
Gandini, V. Ex.ª tratou muito bem do assunto,
ao se reportar à legislação federal que trata da
matéria e que, na proposta apresentada pelo
nosso governador do Estado, houve alguns
avanços. Quais os avanços? Que são dois
assentos, que é o que está previsto na legislação
federal, convencionais, e mais dois assentos,
que é um avanço na legislação federal, de
cinquenta por cento. Também apresenta outro
avanço, que são todos os dias ao invés de uma
vez por semana.
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Então, também considero que, neste
caso, não necessariamente precisaria de uma
PEC. Se acrescentássemos apenas - e eu faço o
pedido para apenas - essa alteração, essa
emenda, que é a emenda de se contemplar os
idosos, as pessoas maiores de sessenta e cinco
anos, as pessoas com deficiência e as pessoas
menores de seis anos - inclusive, é um projeto
meu, já antigo, em vigor, que menores de seis
anos, não pagam a passagem, isso aqui já
passou há muito tempo, existe essa lei no
estado -, que essas condições que estão aqui
possam também se utilizar do transporte
executivo. Por quê? Porque se nós conseguimos
avançar na gratuidade de mais dois assentos,
cinquenta por cento, que não está na lei federal;
se nós conseguirmos avançar em que possa ser
todos os dias e não apenas uma vez por semana,
acredito eu que podemos avançar no transporte
executivo.
E por que faço esse pedido? Eu sei que o
transporte executivo é um transporte mais
selecionado, não são todas as pessoas que o
utilizam, porque a passagem é um pouco mais
elevada, mas é importante, também,
contemplar esses passageiros, porque senão
eles vão ficar reféns, muitas vezes, de apenas
um veículo em determinado horário, que não
atende essas pessoas que estão na terceira
idade. E mais, e mais, e que tenham uma
deficiência física ou que tenham alguma
deficiência e os menores de seis anos. E por que
digo isso, especialmente em se tratando das
pessoas com deficiência e das pessoas maiores
de sessenta e cinco anos? Porque só pegam
ônibus, porque não podem ter carro.
Então, essas pessoas utilizam o
transporte coletivo ou por que já têm uma
dificuldade de dirigir por conta da idade, e aí eu
estou falando dos mais idosos e estou falando
dos que têm deficiência, ou elas fazem isso por
conta da idade, ou por conta do poder
aquisitivo. Porque, com a aposentadoria e os
valores de aposentadoria, se a pessoa não
pagou, não teve condição de a vida inteira pagar
uma previdência privada, que é a maioria dos
trabalhadores são da iniciativa privada, do
serviço público o número é muito reduzido, que
é outro sistema, que é o estatutário, mas para
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quem é celetista, o teto máximo, trabalhando a
vida inteira, depois de trinta e cinco anos,
depois que passar de sessenta e cinco anos a
idade, ainda caem no fator previdenciário. E aí
aposentadoria, muitas vezes, não chega nem ao
teto, que é de seis mil e dez reais, salvo engano.
E a maioria que não chega ao teto, tem
aposentadorias de um salário mínimo, em
média de três mil reais, em média. E esse
benefício vai ajudar muito, porque além dessas
pessoas que chegam a uma idade mais
avançada terem esse problema dos valores
reduzidos da aposentadoria, elas têm gastos
mais elevados com a saúde. A maioria delas não
pode ter um plano de saúde. O plano de saúde,
que nós defendemos para que cada vez mais ele
melhore, que é o SUS, é o que ela pode ter.
Um benefício desses é considerável, por
isso que eu quero também abrigar a emenda
que o deputado Majeski apresentou, porque é
uma emenda, deputado Majeski, que, de fato,
no meu entendimento, é possível aqui, sim,
porque já houve alguns avanços, alguns avanços
que não vão caracterizar inconstitucionalidade.
E avançar, também, para o transporte coletivo
na modalidade de executivo, também estaria
dentro dessa mesma situação.
Não vou me estender às outras
questões, porque tem quem paga essa conta. E
toda vez que nós abrimos uma exceção, a gente
contempla uma camada com um benefício, o
restante da população vai pagar a conta, porque
não é dinheiro do Governo que entra, é do
restante da população no valor da passagem
que vai ser paga pelos outros porque o sistema
não pode dar prejuízo, e quando tem uma
gratuidade tem, normalmente, um reajuste na
tarifa que impacta nas outras pessoas que vão
estar fazendo uso do transporte coletivo e que
vão pagar essa conta. Por isso que a gente não
pode abrir muito, mas tem que abrir para aquilo
que realmente é necessário. E é necessário as
pessoas na terceira idade serem contempladas,
as pessoas com deficiências e também os
menores.
Já teci aqui toda uma linha de
argumentação por que defendo que essas
camadas possam também estar utilizando o
serviço do transporte coletivo executivo. Porque
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realmente os valores que elas percebem por
mês, na aposentadoria especialmente, e quem
tem esses problemas de deficiência ou
normalmente
se
aposentam
ou
são
contemplados pela LOAS e por outras questões
que realmente não são valores significativos e
precisam, sim, dessa solidariedade da
sociedade.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputada Iriny Lopes.
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Senhor
presidente, demais colegas e todos que nos
assistem, estou aqui ouvindo, atentamente, o
debate. E acho, senhor presidente, mesmo com
as justificativas que V. Ex.ª apresentou, que as
questões de mérito apresentadas pelos demais
deputados superam, em minha opinião, as
questões técnicas aí colocadas. Penso que deve
ter uma revisão para a inclusão das emendas
apresentadas, porque todas as emendas
apresentadas têm uma justificativa que está e
pode ser sustentada a sua constitucionalidade.
Essa é a visão que tenho. Porque têm outros
parágrafos na Constituição, outros artigos na
Constituição, que amparam as emendas
colocadas.
Então, minha opinião é que as emendas
deveriam ser incorporadas, porque todas elas
têm uma justificativa plausível e sustentável.
O problema da questão orçamentária,
que é sempre colocada, como já fui Governo sei
que os Governos sempre colocam, de maneira
razoável, os problemas orçamentários, mas
como falei na Comissão de Assistência Social
esta semana, quando esse tema foi debatido,
tem que haver também a contrapartida das
empresas. É necessário haver a contrapartida
das empresas. Essa questão não pode pesar
exclusivamente sobre o Governo, na medida,
inclusive, em que o funcionamento dessas
empresas
é
uma
concessão;
são
concessionárias. A gente não pode se esquecer
disso ao se tratar de temas de tamanha
relevância. Estamos falando de pessoas
desprotegidas e de pessoas portadoras de
doenças graves, e também estamos tratando de
questões geracionais. Então, não tem a menor
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lógica, colocar, sobrepor ao sofrimento e à
gravidade da doença que a pessoa tem, se o
ônibus é convencional ou não. Porque
praticamente em todos os municípios... Ah,
então as pessoas serão colocadas em outro
ônibus, se não houver ônibus convencional. Ora,
o ônibus convencional vem antes de todos os
demais. Todos os municípios têm ônibus
convencionais, e essas pessoas vão cair nessa
situação. Então, isso é um agravante ao
sofrimento e à situação de vulnerabilidade a
que essas pessoas já estão colocadas.
Penso que é possível que o deputado
presidente da comissão reveja o voto dado. Não
sendo assim, acompanho o Doutor Hércules.
Mas, primeiramente, penso que pode ser
revisto, sim, o voto proferido pelo nosso
presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Mais algum
deputado? (Pausa)
Deputados, tendo em vista essa
colocação do ônibus... A emenda do deputado
Sergio Majeski retira a palavra convencionais.
Então, qual é a proposta que a gente conseguiu
chegar aqui, dentro de um diálogo maior? Até
fiz uma ligação aqui para a Ceturb, entender se
o impacto seria muito grande, se isso
inviabilizaria... Enfim, eles acreditam que
colocar a palavra executivo não traria nenhum
problema também, porque têm outros ônibus
também. Então, na realidade, ao invés de retirar
a palavra convencionais, é botar convencionais e
executivos.
Então, vou acatar esse entendimento de
incluir os ônibus executivos; no texto da lei, só
incluir as palavras comerciais e executivos. Então
seria uma emenda aditiva, aditiva do texto, só
colocando a palavra: executivos. Ok? Então esse
é o avanço que acredito.
Em relação às outras inclusões, precisam
ser feitas por PEC. Aí a gente estaria correndo o
risco de essa lei ficar inviabilizada.
A alteração que o deputado Majeski
estava propondo é realmente feita dentro do
PLC, mas as outras precisam ser feitas por PEC.
Aí é uma questão técnica que não tem como eu
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superar aqui. Então precisa... Os deputados
apresentem essa questão, agora, via PEC.
Comprometo-me, inclusive, a assinar para que
seja apresentado. Mas, de fato, não tem como
transpor isso na Comissão de Justiça, senão a
gente corre risco de perder esse benefício que já
está sendo esperado há muito tempo, enfim.
Vou colocar a matéria em votação,
agora, com essa emenda aditiva. Ok? É uma
emenda aditiva colocando a palavra ônibus
também executivo: convencionais e executivos.
Vou iniciar colhendo os votos da
Comissão de Justiça.
Como vota o deputado Vandinho Leite?

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) Acompanho o relatório e agradeço a V. Ex.ª por
ter acatado a emenda do deputado, e que
também houve a nossa defesa.

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Vou
acompanhar o relatório de V. Ex.ª. Voto
favorável.

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Deputado Rafael
Favatto?

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Dr. Emílio
Mameri?

O SR. DR. RAFAEL
(PATRIOTA) - Com V. Ex.ª.

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) Acompanho o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputada Janete de
Sá? (Pausa)
A deputada está no plenário. Deputada
Janete de Sá? (Pausa)
Deputado Marcos Garcia?
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor
presidente, vou votar com o relator, acatando a
emenda do deputado Sergio Majeski.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Marcelo
Santos? (Pausa)
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa)
Deputado Alexandre Xambinho.
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) Acompanho o relatório de V. Ex.ª.
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Deputado
Gandini...
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputada Janete.

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Aprovada na
Comissão de Justiça.
Comissão de Defesa do Consumidor.
Como vota o deputado Vandinho Leite?
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO (PATRIOTA) - Presidente, eu tive um problema
no áudio aqui. Deputado Rafael Favatto.

FAVATTO

-

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Deputado
Vandinho Leite, na Comissão de Defesa do
Consumidor?
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Da
mesma forma vou acompanhar, senhor
presidente.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Delegado
Danilo Bahiense?
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE (Sem partido) - Com o relator. Senhor
presidente, Danilo Bahiense com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Danilo
Bahiense com o relator.
Deputado Carlos Von?
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Com o
relator, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Deputado Dary
Pagung?
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Na realidade o deputado Dary está
presidindo. Eu já colhi todos os votos da Defesa
do Consumidor. Aprovado.

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Deputado Dr.
Emílio Mameri?

Comissão de Mobilidade Urbana.
Deputado Marcelo Santos? (Pausa)
Deputado Alexandre Xambinho?

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Eu
acompanho o relator, naturalmente com a
emenda que foi colocada.

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) Acompanho o parecer de V. Ex.ª, e parabenizo o
deputado Sergio Majeski pela emenda e
parabenizo o senhor por ter acatado a emenda,
fazendo a emenda modificativa.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Deputado Marcos
Garcia?
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Voto com
o relator, meu presidente.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Encerrada na
Comissão de Mobilidade.
Aprovado com a emenda modificativa.
Vamos à Comissão de Finanças.
Como vota o deputado Freitas?
O SR. FREITAS - (PSB) - Deputado
Fabrício Gandini, presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças
eu voto favorável e com a emenda modificativa
que V. Ex.ª acolheu.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Deputado
Marcelo Santos acho que não está nos ouvindo.
Deputado Marcos Madureira?
O SR. MARCOS
(PATRIOTA) - Com o relator.

MADUREIRA

-

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Deputado Dary
está presidindo.
Deputado Adilson Espindula?
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) Acompanho o relator, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Dr. Rafael
Favatto?
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO (PATRIOTA) - Acompanho o relatório de V. Ex.ª,
com a emenda.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Deputado
Alexandre Xambinho para finalizar na Comissão
de Finanças.
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) Acompanho o relatório de V. Ex.ª, com a
emenda modificativa.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Só deixar claro
que a emenda, a proposta, realmente, foi feita
pelo deputado Sergio Majeski, endossada por
praticamente todos os deputados que falaram,
mas é uma emenda modificativa, porque a do
Sergio Majeski retirava convencionais, então, só
para ficar claro, até porque depois o texto da lei
vai vir com a palavra convencionais e executivos,
ok? Como eu relatei antes de passar. É uma
emenda modificativa.
Vamos então devolver à Mesa para…

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Com o relator.
Deputado Engenheiro José Esmeraldo?

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) Deputado, pela ordem!

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO Com o relatório do relator.

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Pela ordem,
deputado?
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O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) Luciano Machado.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Luciano
Machado.
Não passou não? Cidadania? Rapidinho,
deputado Luciano. Um minutinho, deputado
Luciano.
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Eu
quero elogiar o debate e, principalmente,
(Inaudível) tranquilidade, serenidade em aceitar
as (Inaudível) do deputado Gandini e achei que,
realmente, (Inaudível) palavras convencionais e
executivos. Realmente, (Inaudível) muito bem o
que as pessoas esperam. Mas a Comissão de
Cidadania (Inaudível) projeto deveria também
(Inaudível) que falariam (Inaudível) porque vem
ao encontro de interesse de cidadão e cidadãs
da sociedade como um todo. Mas eu agradeço.
Parabéns! Eu só...
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Eu vou ouvir a
Mesa, se passa ou não pela Comissão de
Cidadania. Não me foi informado passar pela
Comissão de Cidadania. Mas se for necessário
eu faço, ou V. Ex.ª pode presidir também.
Enfim...
Deputado Dary Pagung para nos
informar se passa ou não na Comissão de
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado Gandini, eu vou deferir. E já
consulto o deputado Luciano Machado se
podemos fazer em conjunto, já aproveitando o
parecer de V. Ex.ª.
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) Ótimo! Em conjunto. Está ótimo, muito bom!
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Então, vou colher
os votos, deputado Dary.
Deputado Luciano Machado?
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) Favorável.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Bruno
Lamas? (Pausa)
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Deputado Bruno Lamas? (Pausa)
Apertou alguma coisa errada ali.
Deputada Iriny Lopes?
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Acompanho o
acolhimento da emenda feita pelo relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Deputada Janete
Sá? (Pausa)
E deputado Alexandre Xambinho?
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) Acompanho o relatório de V. Ex.ª, com a
emenda modificativa.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Deputado Adilson
Espindula? (Pausa)
Deputado Bruno Lamas?
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok.
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Deputado
Gandini!
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputada Janete?
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Pela
Comissão de Cidadania, também voto com o
relator.
Quero pedir desculpas, estava fazendo
aqui na antessala uma entrevista por conta de
um gatinho que covardemente foi alvejado por
uma pedrada, por um homem covarde, que viu
esse gato agonizando, e ele veio a óbito.
Estamos tentando identificar o agressor, nós
contamos com ajuda da imprensa, e por isso
que eu estou com essa dificuldade de votar, mas
quero agradecer a complacência de vocês de
poder votar a tempo uma matéria tão
importante como essa, que contempla
especialmente os idosos, as pessoas com
deficiência e também as crianças.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ótimo.
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Encerrada a votação nas comissões, eu
vou devolver ao presidente da Casa para
concluir a votação. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Obrigado, deputado Gandini. Vou pedir e
solicitar ao deputado Doutor Hércules se ele
ainda está... Como é regimental o pedido do
Doutor Hércules de verificação de quorum,
então passamos… Vamos verificar se temos
quorum para votar o projeto de lei
complementar.
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO (PATRIOTA) - Presidente Dary Pagung, quem
está on-line vai ter que sair e voltar, ou vai fazer
chamada? Vai fazer como?
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado Rafael, nós vamos apagar e V.
Ex.ª..., a Mesa vai começar a registrar.
O SR. DR. RAFAEL
(PATRIOTA) - Combinado.

FAVATTO

-

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Estamos em recomposição de quorum. Já
temos dois...
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Não
zerou o painel não.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Zerou, zerou.

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Ou
então fazer chamada nominal.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Não, mas nós vamos chamar nominal...
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO (PATRIOTA) - Deputado Dary, eu perguntei
aquela hora se estava fazendo chamada nominal
para quem estava na sessão on-line,
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Estamos na fase de recomposição de
quorum.
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Temos
dezessete pessoas, aqui, on-line, dezessete
deputados. Tem mais pessoas.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Meu
amigo Gandini, aqui aparecem dois no plenário
e seis virtual. Agora, dois no plenário e um
virtual.
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - É, no
meu mapa aqui tem dezessete deputados online.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Só um minuto que nós vamos, com muita
paciência, com muito equilíbrio, nós vamos
aguardar. (Pausa)
Mas não está aparecendo aqui para mim.

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

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) Deputado Dary, deixe-me colaborar aqui. Nós
estamos vendo todo mundo on-line, toca a vida.

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - A assessoria da Mesa disse que zerou.

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Vamos embora.

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) Quem está ausente está aparecendo ali como
presente. Cadê o painel?

então.

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Deputado
Dary, manda registrar o voto quem está on-line,
pelo amor de Deus, quem está on-line aí, o
pessoal registrar. E nós que estamos aqui
registrarmos. Isso é uma coisa tão simples e
rápida.

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Zera o painel, Luciano. Zera o painel que
nós vamos...

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Sim, sim, precisamos registrar os votos de
quem está virtual.

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Zera
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O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) Vamos votar, presidente, vamos votar.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - É um projeto importante.
O SR. MARCOS MADUREIRA
(PATRIOTA) - Presidente! Presidente!

-

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado Marcos Madureira?
O SR. MARCOS MADUREIRA (PATRIOTA) - Faz a votação nominal. Faz a
votação nominal.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Mas vai ser nominal, deputado, vai ser
nominal. É projeto de lei complementar. Só que
estou aguardando aqui os deputados
registrarem presença.
O SR. MARCOS MADUREIRA (PATRIOTA) - Então faz a chamada, presidente.
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) Faz a chamada nominal, deputado Dary, para
registrar a presença.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado Emílio Mameri está presente
na forma virtual?
Deputado Emílio, deputado Rafael
Favatto, deputado Freitas, deputado Gandini,
deputado Marcelo Santos, deputado Marcos
Madureira, deputado Marcos Mansur, deputada
Raquel Lessa.
O deputado Sergio Majeski está aqui do
meu lado e não está conseguindo registrar.
Deputado Theodorico Ferraço?
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) Estou presente.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Está presente. E por que não está aqui
presente na...
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Tem
que sair e entrar novamente. Pela ordem!
Deputado Dary, acho que tem que sair e entrar
novamente. Eu fiz isso.

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Não, estão entrando.
Deputado Rafael Favatto?
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO (PATRIOTA) - Estou presente, deputado Dary, à
sessão aqui, te ouvindo em alto e bom som.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Ok
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO
(PATRIOTA) - Faz a chamada para a votação.

-

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Registre aí o nome do deputado Rafael
Favatto, que está on-line.
Deputado Emílio Mameri? (Pausa)
Mas o Rafael está on-line.
Já estamos com sete deputados em
plenário e quinze virtuais. Há quorum. Como o
deputado devolveu para a Mesa, eu coloco o
Projeto de Lei Complementar n.º 10/2021 em
discussão. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, em
votação.
Solicito ao deputado Sergio Majeski para
fazer a chamada e ao deputado Marcos Garcia
para confirmar o voto.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Adilson Espindula?
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Voto
SIM, senhor presidente. Voto favorável ao
projeto.
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Deputado Adilson, SIM.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Alexandre
Xambinho?
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) SIM, favorável ao projeto, senhor presidente.
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Alexandre Xambinho, SIM.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Bruno Lamas?
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Voto SIM,
presidente.
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O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Deputado Bruno Lamas, SIM.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Capitão Assumção?
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (PATRIOTA) - Eu voto SIM, senhor presidente.
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Capitão Assumção vota SIM.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Carlos Von?
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Voto
SIM, senhor presidente.
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Deputado Carlos Von vota SIM.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Coronel Alexandre
Quintino?
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO (PSL) - Presidente, eu voto SIM.
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Deputado Coronel Alexandre
Quintino vota SIM.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Dary Pagung está na
presidência, não pode votar.
Deputado Delegado Danilo Bahiense?
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O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Doutor Hudson Leal?
(Pausa)
Doutor Hudson Leal está presente?
(Pausa)
Ausente.
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa)
Deputado Dr. Emílio Mameri, como
vota? (Pausa)
Está ausente também.
Dr. Rafael Favatto?
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO (PATRIOTA) - Deputado Dr. Rafael Favatto vota
SIM, deputado Sergio Majeski.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Muito obrigado, deputado Dr.
Rafael Favatto.
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Deputado Dr. Rafael Favatto
também vota SIM.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Engenheiro José
Esmeraldo?
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO Voto SIM, presidente.
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Deputado Engenheiro José
Esmeraldo vota SIM.

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Deputado Delegado Danilo
Bahiense também vota SIM.

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Erick Musso?
(Pausa)
Ausente.
Deputado Freitas? (Pausa)
Deputado Freitas, como vota?

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Doutor Hércules?

O SR. FREITAS - (PSB) - Deputado Freitas
vota SIM.

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) Senhor presidente, insistindo ainda que seja
incluído, de uma forma ou de outra, as pessoas
com HIV positivo, eu voto SIM.

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Deputado Freitas também vota
SIM.

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE (Sem partido) - Voto SIM, presidente.

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Deputado Doutor Hércules vota
SIM.

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Gandini?
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - SIM,
senhor presidente, secretário.
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O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Deputado Fabrício Gandini, do
Cidadania, também vota SIM.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputada Iriny Lopes?
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Meu voto é
SIM, senhor presidente.
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Deputada Iriny Lopes também
vota SIM.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputada Janete de Sá?
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu voto
SIM e digo mais.
Eu quero primeiramente agradecer ao
governador do Estado pela regulamentação,
pelo esforço de todos, o colega apresentou uma
emenda, mas houve um esforço de todos e
inclusive do presidente da Comissão de Justiça,
Fabrício Gandini, no sentido de que essa
emenda que vai contemplar os aposentados, as
pessoas com deficiência e os menores nos
ônibus, além do convencional, do executivo.
Olha que bacana uma discussão dessa
que construiu um entendimento bacana, uma
aceitação do Governo e da Comissão de Justiça
para que a gente tivesse esse avanço, que está
sendo votado neste momento. Muito bacana.
Isso é uma boa construção e é assim que eu
entendo que a gente deve seguir.
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - A excelentíssima deputada
Janete de Sá vota SIM.
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Ausente.
Deputado Marcelo Santos? (Pausa)
Ausente.
Deputado Marcos Garcia?
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Voto
SIM, senhor presidente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Marcos Garcia vota
SIM.
Deputado Marcos Madureira?
O SR. MARCOS
(PATRIOTA) - Eu voto SIM.

MADUREIRA

-

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Deputado Marcos Madureira, do
Patriota, também vota SIM.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Pr. Marcos Mansur.
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) Voto SIM.
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - O Deputado Pr. Marcos Mansur
vota SIM.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputada Raquel Lessa.
A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - Eu voto
SIM, senhor presidente.
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Deputada Raquel Lessa, do PROS,
vota SIM.

SIM.

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Renzo Vasconcelos.
(Pausa)
Está de licença.
Deputado Sergio Majeski? Eu voto SIM.

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Deputado Luciano Machado, do
PV, vota SIM.

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - Deputado Sergio Majeski vota
SIM.

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Luiz Durão? (Pausa)

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Theodorico Ferraço?

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Luciano Machado?
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Voto
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O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) Voto SIM.
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - O excelentíssimo deputado
estadual senhor Theodorico Ferraço, do DEM,
vota SIM.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Torino Marques?
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Antes
da minha votação, gostaria de parabenizar esse
debate que a gente, desde que eu entrei aqui
em 2019, eu ouço sempre os deputados
falarem, principalmente o deputado Sergio
Majeski, que tudo tem que ser debatido. Não se
pode votar nada com urgência desesperadora,
tudo tem que ter um debate. E foi glamoroso.
Parabéns a esse debate que sustentou a
tese de que as emendas, algumas delas, pelo
menos a do deputado Sergio Majeski, foi
acatada. E parabéns, mais uma vez, a esta Casa
de Leis.
Eu voto SIM.
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - O deputado Torino Marques, do
PSL, vota SIM.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (SERGIO
MAJESKI - PSB) - Deputado Vandinho Leite?
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Eu
voto SIM.
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCOS
GARCIA - PV) - O deputado Vandinho Leite, do
PSDB, vota SIM.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Vinte e três votos favoráveis e uma
abstenção.
Tendo em vista que teve uma emenda
aprovada, à Comissão de Justiça para redação
final.
Com a palavra o deputado Gandini.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO (GANDINI - CIDADANIA) - Vou avocar a matéria,
vou acatar aí o texto da redação final. Deixa só
eu verificar aqui. (Pausa)
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Convencional e executiva o texto, incluiu
o Executivo. Dou pela aprovação da mesma e
coloco em discussão. (Pausa)
Não tendo quem queira discutir, eu vou
colher os votos na Comissão de Justiça.
Deputado Vandinho Leite? (Pausa)
Como vota o deputado Dr. Emílio
Mameri? (Pausa)
Deputada Janete de Sá? (Pausa)
Deputado Marcos Garcia?
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Voto com
o relator.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Dr. Rafael
Favatto?
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO
(PATRIOTA) - Voto com o relatório de V. Ex.ª.

-

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Alexandre
Xambinho?
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) Acompanho o relatório de V. Ex.ª.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Freitas?
(Pausa)
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - É a
Comissão de Justiça?
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO (GANDINI - CIDADANIA) - Deputada Janete
votou?
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Vou votar
agora, não votei ainda, não. Voto com o relator,
deputado.
O SR. PRESIDENTE DA
(GANDINI - CIDADANIA) - Ok.
Então, tendo quatro
comissão, eu vou devolver à
maioria dos votantes.
Aprovado na Comissão
redação final.

COMISSÃO votos já na
Mesa, com a
de Justiça a

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Obrigado, deputado Fabrício Gandini.
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Em votação a redação final.
Os deputados que a aprovam
permaneçam com estão; os contrários se
manifestam. (Pausa)
Aprovada.
À Secretaria para a extração dos
autógrafos.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) Presidente, só para...
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Pela ordem, deputado Sergio Majeski.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) Obrigado. Eu queria agradecer ao deputado
Gandini por acolher a nossa emenda, também a
intervenção de outros deputados em favor
desta emenda, e agradecer V. Ex.ª também por
ter intermediado também em favor da emenda,
que é muito justa, conforme a gente viu pelo
apoiamento da maioria absoluta dos deputados.
Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Parabéns, deputado Sergio Majeski.
Em discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Lei n.º 267/2021, de
autoria do governador do Estado, Mensagem
n.º 94/2021, que altera a Lei n.º 10.880, de 19
de julho de 2018, que institui o Prêmio Escola
que Colabora e o Programa de Concessão de
Bolsas de Apoio Técnico no âmbito do Pacto
pela Aprendizagem do Espírito Santo, Paes.
Publicado no Ales Digital do dia 17/06/2021.
Convoco a Comissão de Justiça para
oferecer parecer oral à matéria.
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Consulto então o deputado Bruno
Lamas.
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) Presidente, Educação sim.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Educação sim.
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Gandini,
sim, Justiça.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Justiça sim.
Deputado Freitas, Comissão de Finanças?
(Pausa) Deputado Freitas?
O SR. FREITAS - (PSB) - Eu concordo,
presidente.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Obrigado, deputado Freitas.
Designo então o deputado Fabrício
Gandini para presidir as comissões reunidas.

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Na
condição aqui de vice-líder do Governo, eu
gostaria de estar perguntando aos presidentes
das comissões de Justiça, de Educação e de
Finanças para que a gente possa estar fazendo
essas reuniões em conjunto.

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok, deputado.
Vou avocar a matéria nas comissões
reunidas. O projeto é bem simples, ele institui
prêmios dentro do Pacto pela Aprendizagem do
Estado do Espírito Santo, que é o Paes, que é o
sistema de avaliação que existe da educação.
Ele cria uma premiação para as escolas em que
ele vincula as escolas de melhor resultado,
melhor desempenho no ciclo de alfabetização, a
ajudar escolas que têm um desempenho menor.
E cria também um auxílio, um valor para que
esse trabalho seja feito. Então, é mais uma
política pública importante aí para a gente ter
avanço na questão educacional do Estado do
Espírito Santo, principalmente nessa faixa etária
da alfabetização.
Enfim, vou avocar a matéria, dar pela
constitucionalidade e aprovação da mesma e
colocar a matéria em discussão. (Pausa)
Não tendo quem queira discutir, eu vou
colher os votos na Comissão de Justiça
inicialmente.
Deputado Vandinho Leite, como vota?

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Obrigado, deputado Marcos Garcia.

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) Acompanho o relatório de V. Ex.ª.

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor
presidente, pela ordem!
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Pela ordem, deputado Marcos Garcia.
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Dr. Emílio
Mameri? (Pausa)
Deputada Janete de Sá? (Pausa)
Deputado Marcos Garcia?
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Voto com
o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Dr. Rafael
Favatto?
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO (PATRIOTA) - Voto com o relator, deputado
Fabrício Gandini.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Tendo maioria já na
Comissão de Justiça, eu passo à Comissão de
Educação.
Deputado Bruno Lamas?
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Com o
relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Coronel
Alexandre Quintino?
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO (PSL) - Com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Sergio
Majeski? (Pausa)
Deputado Renzo Vasconcelos? (Pausa)
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) Deputado Gandini?
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Sergio
Majeski.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Voto a
favor do relatório.
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ah, ok! Desculpa!
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Deputado
Gandini, eu quero externar também meu voto
favorável ao relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Então, incluo aí,
na Comissão de Justiça, o voto favorável da
deputada Janete.
Vamos à Comissão de Finanças.
Deputado Freitas, como vota? (Pausa)
Deputado Marcos Madureira?
O SR. MARCOS MADUREIRA
(PATRIOTA) - Voto com o relator.

-

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Engenheiro
José Esmeraldo?
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO Voto com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Dr. Emílio
Mameri?
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) Voto com o relator.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Adilson
Espindula? (Pausa)
O SR. FREITAS - (PSB) - Já chamou o
Freitas? Chama de novo.
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Freitas?
O SR. FREITAS - (PSB) - Deputado Freitas
vota com o relator.

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok.
Deputado Renzo Vasconcelos? (Pausa)

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Adilson
Espindula? (Pausa)
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa)
E deputado Alexandre Xambinho?

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Deputado Renzo está licenciado,
deputado Gandini.

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) Com V. Ex.ª, presidente.
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok.
Tendo maioria também na Comissão de
Finanças, eu devolvo à Mesa...
O SR. DR. RAFAEL
(PATRIOTA) - Com o relator.

FAVATTO

-

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES (GANDINI - CIDADANIA) - Ok, o deputado Dr.
Rafael Favatto também na Comissão de
Finanças.
Tendo maioria na Comissão de Finanças,
aprovado.
Aprovado em todas as comissões
pertinentes, devolvo à Mesa para prosseguir a
matéria.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Obrigado, deputado Fabrício Gandini.
Em discussão o Projeto de Lei n.º
267/2021. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, em
votação.
Os deputados que o aprovam
permaneçam como estão; e os contrários se
manifestem. (Pausa)
Aprovado o projeto.
À Secretaria para extração dos
autógrafos.
Do item 04 ao item 32, trata-se de
projetos em discussão especial em 3.ª sessão.
Não havendo deputado inscrito, as matérias
seguem para as comissões.
(4. Discussão especial, em 3.ª
sessão, do Projeto de Lei n.º
72/2020; 5. Discussão especial,
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei
Complementar n.º 03/2021; 6.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 01/2021; 7.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 03/2021; 8.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 04/2021; 9.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 06/2021; 10.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 07/2021; 11.

Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 08/2021; 12.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 12/2021; 13.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 14/2021; 14.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 15/2021; 15.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 25/2021; 16.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 27/2021; 17.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 39/2021; 18.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 55/2021; 19.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 59/2021; 20.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 64/2021; 21.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 70/2021; 22.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 72/2021; 23.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 74/2021; 24.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 81/2021; 25.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 86/2021; 26.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 87/2021; 27.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 88/2021; 28.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 90/2021; 29.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Lei n.º 110/2021;
30. Discussão especial, em 3.ª
sessão, do Projeto de Lei n.º
122/2021; 31. Discussão especial,
em 3.ª sessão, do Projeto de
Resolução n.º 01/2021; 32.
Discussão especial, em 3.ª sessão,
do Projeto de Resolução n.º
03/2021)
Passamos à fase das Comunicações.
O primeiro orador: deputado Theodorico
Ferraço. (Pausa)
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Eu gostaria de lembrar a todos os
deputados, antes de começar a fase das
Comunicações, que, segundo o nosso
Regimento Interno, cinco minutos. Certo,
Marquinho?
Com a palavra o deputado Theodorico
Ferraço. (Pausa)
Não respondendo, deputado Sergio
Majeski.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus
cumprimentos ao deputado Dary, que dirige a
sessão neste momento, aos demais deputados
que estão aqui no plenário, presencialmente,
aos que estão no plenário virtual, aos
funcionários desta Casa, que dão sustentação ao
nosso trabalho e, também, àqueles que nos
assistem pela TV Assembleia e demais canais
desta Casa.
Nós, nesse pós-pandemia, quando
ocorrer, e agora algumas atividades voltam,
começam a voltar ao normal, eu vi que o
Governo vai lançar um projeto de turismo nas
Três Santas: Santa Maria, Santa Leopoldina e
Santa Teresa, que é muito bacana. Mas, assim,
para além disso o Espírito Santo é um estado
pequeno e se a gente comparar com outros
estados é pequeno, mas tem belezas
incomparáveis e tem uma riqueza histórica
muito pouco valorizada também.
Aqui eu, como professor de Geografia, a
gente sempre dizia isso; assim, você vai do
litoral de clima tropical à montanha, ao clima de
montanha, setecentos, oitocentos metros de
altitude, em Domingos Martins, em cinquenta
minutos. Isso tem em poucos lugares. Quer
dizer, você vê um turista aqui, no verão, por
exemplo, ele pode ir pela manhã à praia,
aproveitar a praia, almoçar e passar a tarde em
Domingos Martins e Pedra Azul, por exemplo,
ou mesmo em Santa Leopoldina, porque é tudo
muito perto e voltar para cá ainda. Quer dizer,
onde é que tem essa oportunidade de você
vivenciar tanto o clima de inverno, o turismo de
inverno, quanto o turismo de verão? Você tem o
turismo da praia, você tem o agroturismo; olha
o que são as belezas da região do Caparaó, por
exemplo! Olha a riqueza que a gente tem em
termos de traços culturais, que vem desde a
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questão das tradições africanas, com os diversos
grupos que existem, músicas, ritmos, danças,
até a cultura trazida pelos europeus, alemães,
italianos, holandeses, enfim, então há uma
riqueza variada a ser aproveitada, a ser
potencializada, a ser explorada aqui no Espírito
Santo.
Nós temos, por exemplo, eu sempre falo
do município de Muqui. Por exemplo, o
município de Muqui tem o maior conjunto
arquitetônico do estado, são casas lindíssimas,
são construções belíssimas; nós temos Santa
Leopoldina, que é quase minha terra natal,
porque quando eu nasci, eu nasci no que é hoje
o município de Santa Maria de Jetibá, mas na
época era um município só, então, assim, Santa
Leopoldina tem um casario maravilhoso muito
detonado, porque falta preservação. Mas olha
só, assim, tá próximo, Santa Leopoldina está a
quarenta, cinquenta minutos de Vitória, passa o
rio Santa Maria, corta a cidade, é belíssimo.
A minha cidade, Santa Maria de Jetibá,
tem uma riqueza natural lindíssima, o clima, a
beleza natural; Santa Teresa nem se fala. Nós
temos no Norte do estado, Conceição da Barra.
Então, assim, não nos falta no estado inteiro,
não nos falta beleza de ordem natural ou
riquezas culturais, arquitetônicas, históricas,
fantásticas. Aqui na região da Grande Vitória o
turismo é pouco aproveitado. Olha o que nós
temos em Vitória de casario antigo quase caindo
também, igrejas antigas, construções belíssimas,
um litoral maravilhoso e o quanto nós
poderíamos aproveitar isso.
Olha, hoje, o Brasil é um país riquíssimo
de uma forma geral, nós não chegamos,
deputado Dary, a receber cerca de cinco
milhões de turistas anualmente. A França, que é
o país mais visitado do mundo, recebe
aproximadamente setenta milhões de turistas
anualmente, nós recebemos no Brasil mais ou
menos o que recebe a Argentina, um país muito,
muito menor do que o Brasil.
Mas voltando à questão do Espírito
Santo, assim, o turismo se tornou uma atividade
tão importante que nos últimos anos vem se
chamando de indústria do turismo, porque no
turismo tudo que você precisa - você precisa de
mão de obra humana -, você não pode transferir
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isso para a máquina, para o robô, para o
computador. E o turismo ele mexe com todos os
segmentos da economia, com comércio, com
transporte, com a indústria, com a rede
hoteleira, enfim, com a rede bancária. Então,
assim, nada gera mais emprego, nada é um
motor maior para a geração de emprego do que
o turismo. Mas para isso nós precisamos de
maiores investimentos, nós precisamos de mais
planejamento tanto do Governo do Estado
quanto do Governo Federal e dos Governos
Municipais, e preparar a nossa juventude para
isso, porque hoje nós precisamos dar emprego
para os jovens, criar oportunidades. E essas
oportunidades existem. O turismo é a grande
chave para isso, em grandes áreas, nas grandes
regiões do estado do Espírito Santo e no
restante do Brasil também.
Poderia falar mais, mas vamos cumprir o
Regimento né, deputado Dary? Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Obrigado, deputado Sergio Majeski.
Com a palavra a deputada Raquel Lessa.
(Pausa)
Não respondendo, deputado Pr. Marcos
Mansur. (Pausa)
Deputado Marcos Mansur também não
respondendo, deputado Marcos Madureira.
(Pausa)
Não respondendo, deputado Marcos
Garcia. (Pausa)
Deputado Marcelo Santos. (Pausa)
Deputado Luiz Durão. (Pausa)
Deputado Luciano Machado. (Pausa)
Deputada Janete de Sá.
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Bom dia,
deputado Dary, todos que permanecem no
plenário virtual e presencial, e todos que nos
assistem.
Hoje é dia de homenagear nossos
guerreiros e guerreiras do campo, da
agricultura, que lutam, que trabalham sob o sol,
sob as questões climáticas de chuva, mas que
cultivam a terra, que têm garra e coração para
poder levar essa atividade com muito amor e
carinho. Aos lavradores e lavradoras do nosso
Espírito Santo, que têm todo meu respeito e
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admiração, eu quero desejar um dia feliz hoje e
sempre, e quero colocar o nosso mandato à
disposição de vocês, tanto na presidência da
Comissão de Agricultura como o nosso mandato
aqui nesta Casa, no gabinete 601, sempre
voltado para as questões do campo, colocando
como prioridade essa luta, esse trabalho
incansável dos produtores rurais, de nossas
lavradoras e de nossos lavradores.
Parabéns pelo seu dia, que Deus
permaneça iluminando e protegendo cada um
de vocês.
Quero também informar que hoje eu
estarei às 14h, no Palácio Anchieta, num evento
da Setur, que vai estar lançando algumas
questões sobre essas rotas turísticas no estado
do Espírito Santo. E uma delas é o Circuito das
Três Santas, que é um projeto de minha autoria,
uma lei, inclusive, que trouxe para esta Casa e
que foi sancionada pelo governador Renato
Casagrande, que cria o Circuito Turístico das
Três Santas, envolvendo Santa Leopoldina,
Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa, na região
serrana do nosso estado.
Esse circuito ele é muito importante
porque ele vai incrementar o turismo daquela
região. Foi feito inclusive uma melhoria na
estrada que liga Santa Leopoldina a Santa
Teresa; dali, com brevidade também se chega a
Santa Maria de Jetibá. E esse circuito de belezas
naturais, de vários atrativos turísticos, de uma
gastronomia fantástica, tem uma história da
imigração pomerana, italiana e também de
ascendência africana, que residem em toda essa
região e que, com certeza, muito vão poder
estar apresentando as suas realidades e suas
histórias.
Com certeza, a gastronomia, os
restaurantes, as pousadas, elas vão, com isso, se
movimentar para melhorar o seu tratamento
para melhorar as condições de acomodação, a
alimentação necessária para estar abrigando
esse turista, esse turista interno que, muitas
vezes, por falta de conhecimento da
atratividade existente nessas localidades, não
conhece, não utiliza de uma modalidade
turística que não é de custo elevado, mas que é
muito importante para uma vida saudável do
cidadão e da cidadã.
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A pandemia nos mostrou isso, a
pandemia mostrou o quanto que o
entretenimento, o quanto que o lazer, o quanto
que o contato das pessoas, especialmente de
nós brasileiros que temos isso como uma
característica, é importante. E aí, cada um,
dentro da medida do possível, vai poder fazer
esses circuitos que existem já no estado, mas,
agora, este lançamento das três santas, que até
o nome é bonito, Circuito das Três Santas: Santa
Leopoldina, Santa Teresa e Santa Maria de
Jetibá.
Quero aqui agradecer ao meu cunhado
André, que é filho da terra, e à dona Zelinha,
professora, que me trouxeram essa ideia; à
Danda Rauta, que era secretária de Turismo e
de Cultura e que ainda é secretária do município
de Santa Leopoldina, - estou encerrando -; à
secretaria da mesma pasta de Santa Maria de
Jetibá e de Santa Teresa, que construíram tudo
que poderia haver para poder tornar esse
circuito o mais bacana possível e também
proporcionar às pessoas que trabalham com
pousadas e restaurantes a necessidade de visão
de que precisam melhorar e aprimorar, cada vez
mais, na gastronomia e na hospedagem, para
poder abrigar o turista que, certamente, vai
procurar esse circuito para conhecer e praticar o
lazer e diversas outras questões que vão ser
proporcionadas.
Obrigada, Dary. Obrigada, colegas. Às
14h, nós estaremos com o governador e com a
secretária responsável pela Setur para poder
estar anunciando mais esses circuitos à
sociedade do Espírito Santo.
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG PSB) - Obrigado, deputada Janete.
Antes de passar para a deputada Iriny
Lopes, passo a Presidência ao deputado Sergio
Majeski.
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI PSB) - Com a palavra a deputada Iriny Lopes.
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Obrigada,
presidente. Bom dia a todos e a todas que nos
assistem. Bom dia aos servidores da Casa.

Diário do Poder Legislativo - 43

Eu gostaria de fazer dois registros no dia
de hoje. Hoje é o Dia do Trabalhador e da
Trabalhadora Rural. Eu quero deixar aqui o
nosso reconhecimento da importância que tem
para a economia da maioria dos municípios do
estado do Espírito Santo a atividade agrícola, a
produção, principalmente da agricultura familiar
e camponesa, que são a reserva e a manutenção
da produção consumida internamente no
estado do Espírito Santo.
Eu tenho convicção de que a vocação do
estado do Espírito Santo, nessas regiões dos
menores
municípios
do
estado,
é
essencialmente agrícola. Portanto, penso que
nós precisamos de um plano de recursos
orçamentários mais musculosos, com uma
musculatura mais forte, mais vultoso, para
garantir programas que possam não só dar
continuidade à agricultura que é feita hoje, mas,
acima de tudo, ter a articulação entre diversos
programas que incluam educação, saúde,
transporte, infraestrutura de estradas e manter,
dessa maneira, as pessoas no campo.
Especialmente a juventude, que se sente
desanimada e que vem em busca de novas
oportunidades para a Grande Vitória, que pouco
tem a oferecer a essas pessoas, que pouco tem
a oferecer a esta juventude dada a saturação, a
ausência de possibilidade de emprego, renda,
habitação, transporte de qualidade para essas
pessoas.
Então, assim, nós termos o cuidado da
manutenção da educação no campo, termos a
implantação e a execução dos programas de
saúde, interiorizarmos, cada vez mais, a cultura
e o esporte como possibilidades de lazer e de
entretenimento para a nossa juventude rural,
intensificar e criar atividades esportivas, tudo
isso são atividades essenciais para que as
pessoas não saiam do campo e venham para a
cidade.
Então, eu acho que é isso, essa é a
maneira de, efetivamente, homenagearmos
todas as pessoas, mulheres e homens, que estão
no campo produzindo para nós, que estamos na
cidade, nos alimentando, aumentando a sua
capacidade de produzir sem veneno,
garantindo, com isso, a nossa saúde. A vocês

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 390035003800350033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

44 - Diário do Poder Legislativo

todos, o nosso reconhecimento e o nosso
abraço.
Por fim, o meu último registro e
agradecimento à Comissão de Educação,
presidida pelo deputado Bruno Lamas e pela
presença, ontem, do deputado Majeski. Uma
audiência pública que fizemos sobre a
importância das escolas livres para todas e
todos. Livres, mas com muita responsabilidade
com os nossos estudantes e com a nossa
sociedade, e o não às escolas cívico-militares,
que tolhem a liberdade de expressão e de
conhecimento por parte dos nossos estudantes,
a liberdade de cátedra, como nós vimos há
poucos dias o ataque feito à professora Rafaella,
a quem empenhamos em nota e reafirmo aqui a
nossa solidariedade.
Então, eu agradeço a todos e todas que
participaram como convidados ou como
assistentes nessa importante audiência pública
realizada pela Comissão de Educação, por meu
requerimento, ontem. Esse é um debate que
apenas inicia, mas está longe de ser concluído, e
nós estaremos sempre juntos nesse debate,
nesse diálogo, buscando a melhoria da condição
da educação pública e de qualidade para todos
e todas.
Muito obrigada, senhor presidente.
Devolvo a palavra à Mesa.
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI PSB) - Obrigado, deputada Iriny.
Com a palavra o deputado Gandini.
(Pausa)
Não respondendo, com a palavra o
deputado Freitas. (Pausa)
Com a palavra o deputado Freitas.
(Pausa)
Estando ausente, com a palavra o
deputado Erick Musso. (Pausa)
Estando ausente, com a palavra o
deputado Engenheiro José Esmeraldo. (Pausa)
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
19.2, internautas do site da Assembleia e do
canal YouTube, bom dia!
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Nesta quarta-feira, 23 de junho,
celebramos o dia do padroeiro de Cariacica, São
João Batista. Amanhã, quinta-feira, dia 24 de
junho, o município completa cento e trinta e um
anos de emancipação política.
Tenho muito orgulho de sempre poder
dizer que sou filho de Cariacica. Nasci em
Cariacica-Sede, atrás da Igreja Católica.
Tenho o dever e a missão de, sempre
que
oportuno,
direcionar
emendas
parlamentares de minha autoria para esse
município, tão importante e histórico para o
Espírito Santo. Como presente e gratidão, estou
repassando
seis
academias
populares
inoxidáveis, para serem instaladas nos bairros
Santa Bárbara, no Parque Linear; Morada de
Santa Fé, na Rua Copacabana; São Geraldo II, no
Campo do Itapemirim; Cariacica-Sede, na praça
em frente à Igreja Católica; Porto de Santana, na
beira-mar, próximo ao viaduto.
A compra de todos os equipamentos já
foi concluída, tendo sido entregue na Sesport. E,
na última semana, a prefeitura de Cariacica
realizou a retirada das academias do pátio da
Sesport, para serem instaladas nos locais
informados, juntamente com os seus líderes de
cada bairro.
Também, estou contemplando o bairro
Vera Cruz, que também receberá uma academia
inoxidável, para ser instalada no contorno do
bairro.
Cada academia inoxidável, no valor de
aproximadamente noventa mil reais, possibilita
que dezessete pessoas pratiquem atividades
físicas ao ar livre, ao mesmo tempo.
Em Morada de Santa Fé, os moradores
Devaldo Cândido, Cláudio Inochi, Sandra
Pereira, Antônia Gonçalves, Lucimar Bragança,
Luciene Neves, Girlene Milard, Teresa
Saverguini, Célio, Evinho também serão
presenteados com equipamentos. A academia
será instalada na praça do bairro, que fica na
Rua Copacabana, local onde há intensa prática
esportiva dos moradores, que, a partir de agora,
terão mais qualidade de vida ao realizar suas
atividades físicas.
Em Porto de Santana, o equipamento
será instalado na orla de Porto de Santana, na
beira-mar, próximo ao viaduto, atendendo a
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uma solicitação do meu amigo, ex-prefeito
Nilton Basílio e dos moradores Welder Silva,
Rosângela Firme, Nilza Gomes, Georgita Távora,
Marcelo Gomes, Paulo Bretas e Inezita Queiroz.
Já em Cariacica-Sede, onde há a praça da
Igreja Matriz de Cariacica, será contemplada
com a academia popular, atendendo a um
pedido de Ronildo Andrade, José Santana, Dione
Vitor Pereira, Marilene Souza, Nair Bretas, Paula
Ferreira, Quita, Deia, Ulisses e Alecilda.
No bairro Vera Cruz, atendendo a uma
solicitação do professor Ésoj Lopes, que é uma
liderança muito atuante na região, também será
instalada uma academia no contorno do bairro.
Quero agradecer ao prefeito Euclério
que, durante esses seis meses de gestão, tem
surpreendido a todos nós, pelos trabalhos que
tem desenvolvido no município de Cariacica, e a
presença constante, de domingo a domingo,
junto à população de Cariacica. Agradeço,
também, ao meu amigo Nilson Teixeira,
secretário
de
Agricultura,
que
vem
desenvolvendo nesta pasta, junto aos
agricultores, um trabalho brilhante, atendendo
e resolvendo as demandas da comunidade rural.
Agradeço, também, ao secretário de Esporte,
Sérgio Côgo, que tem ajudado muito a
administração de Euclério; assim como o
subsecretário de Esporte, Paulo Marcio.
Para finalizar, no bairro São Geraldo II,
no campo do Itapemirim, a pedido do Osmar;
Luzineia Martins; José Carlos Martinele; Acir;
Valber Geraldo; José Valdir; Sinvaldo da Silva; a
senhora Maria da Penha Corrêa e seu esposo
Isaías Lemos; Marcelo Fafá, funcionário da
empresa responsável pela reforma do Campo do
Itapemirim; José Luis Possati; Eliel Narciso;
Osvaldo Oliveira Neto; Rutileia Corrêa; Valdeci
Ferreira; Adriano Alves; o presidente da
Diretoria do Clube Itapemirim, Fabrício Lima
Denis Vinícius, atleta esportista; Rafael Mota,
atleta e dirigente do Clube Itapemirim; Augusto
Alvernaz, ex-atleta e integrante da diretoria do
clube; Wallace Machado, comerciante; Laurindo
da Rocha, Curió e demais moradores do bairro.
No local já existe uma base fixa, que foi
montada pela prefeitura, como apresentado na
tela, que foi montada pela prefeitura de
Cariacica, desde o ano passado, para receber o
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equipamento que será destinado, através do
deputado estadual José Esmeraldo.
Quero agradecer a todos por me
proporcionar essa oportunidade de ajudar
Cariacica, o município onde nasci e, ao mesmo
tempo, agradecer a todos os meus amigos e
amigas que me ajudaram a levar para Cariacica
essas seis importantes academias e outras
soluções que são dadas através do deputado
José Esmeraldo.
Muito obrigado. Que Deus nos ajude!
Que Deus nos abençoe e que salve Cariacica!
Cariacica é a nossa terra natal.
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI PSB) - Com a palavra o deputado Rafael Favatto.
(Pausa)
Com a palavra Dr. Emílio Mameri.
(Pausa)
Ausente, com a palavra Doutor Hudson
Leal. (Pausa)
Ausente, com a palavra deputado Doutor
Hércules.
Declinou?
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO (PATRIOTA) - Presidente, estava com problemas
aqui no áudio, mas vou declinar, porque eu
preciso ouvir o deputado Doutor Hércules.
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI PSB) - Desculpe, deputado Rafael Favatto, o
senhor disse o quê?
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO (PATRIOTA) - Deu um problema no áudio, mas
eu vou declinar aqui. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI PSB) - Muito obrigado, Dr. Rafael.
Doutor Hércules com a palavra ou o
senhor também declinou?
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) Senhor presidente e prezados colegas
deputadas e deputados, presidindo aqui o
querido deputado professor Sergio Majeski e,
aqui no plenário presencial, só o Capitão
Assumção, eu dou aquele abraço bem apertado
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no Capitão Assumção. Eu quero abraçar todos
os servidores da nossa Casa, da televisão, da
segurança, enfim, todos os servidores!
Especialmente a Eliana Burgarelli e a Gisele
Fontes, que estão transmitindo a nossa sessão
em sinais de Libras, para que o deficiente
auditivo possa saber o que nós estamos falando
aqui. Abraçar também a Taquigrafia, que
pacientemente está registrando a nossa fala, um
dos serviços mais competentes que nós temos
aqui.
Eu quero, mais uma vez, insistir, senhor
presidente, prezados deputados e pessoas que
nos assistem: é preciso que o Governo do
Estado, em parceria com os municípios, possa
instalar centros para recuperação de sequelados
da Covid. Tem muita gente na cadeira de rodas,
tem muita gente que não anda nem na cadeira
de rodas e nem senta na cadeira de rodas, tem
gente com problema psiquiátrico grave,
tentando falar em suicídio, tem gente que
perdeu a voz, tem gente que ficou hipertenso,
tem gente que ficou diabético. Enfim, um
número de doenças infinito que essas pessoas
que estão saindo dessa doença tão terrível
estão apresentando.
Então, é preciso que comece a fazer, e já
está demorando! Fazer na Região Sul, Região
Metropolitana, Região Norte ou Noroeste, para
que esse povo possa ser abrigado, porque o
Crefes tem outro tipo de atuação, apesar de que
- eu tenho ido ao Crefes quase toda semana - já
tem algumas pessoas lá, no Crefes, fazendo
tratamento de recuperação.
Mas na verdade o Crefes tem mais
atividades com relação a acidentes, a fazer
próteses de pé, perna, mão, enfim. Então, o
Crefes vai ficar sobrecarregado e não vai dar
conta. Mas vamos dizer o seguinte, mesmo que
desse conta, como é que a pessoa lá, do Sul, de
Cachoeiro, de Muqui, de Mimoso; e outra
pessoa lá, de Bom Jesus, também, ainda no Sul;
uma pessoa lá, de São Mateus, Pedro Canário,
lá, no extremo Norte do estado, como é que vai
fazer essa recuperação no Crefes? Não tem
condições! É preciso que comece a fazer logo,
para recuperar essas pessoas.
Hoje também é Dia do Lavrador. Quero
lembrar o Dia do Lavrador, mas com muita
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preocupação com relação à previdência social
para o lavrador. Antigamente, no meu tempo
ainda de bastante jovem, nós tínhamos o
Funrural, que aposentou muito lavrador, e não
tem mais hoje. Então, tem muito lavrador que
está trabalhando sem carteira assinada, sem
todos os benefícios, que ainda são pequenos,
que a Previdência Social poderá dar para esse
trabalhador.
Então, é preciso essa preocupação, mas
não é com patrão, não! Não é com aquele que
tem o carro, aquele que realmente traz os seus
produtos para vender, mas aquele que fica lá,
cavando o chão, trabalhando na enxada,
capinando, roçando. Para esse, sim, nós temos
que olhar mais, porque aquele que tem
condições, o patrão, ele já tem condições de
patrão, ele pode pagar a previdência. Agora, e o
outro que está lá, que não tem nem a carteira
assinada e que não nem pode pensar em uma
aposentadoria com pelo menos um salário
mínimo? É com esse que eu quero falar, é com
esse que eu tenho preocupação, e de quem
muita gente está se esquecendo. Infelizmente é
assim, os menos favorecidos são sempre
esquecidos.
Então, senhor presidente, a minha fala
de hoje é para homenagear esses trabalhadores
e também quanto à minha preocupação com
eles.
Muito obrigado, presidente!
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI PSB) - Muito obrigado, Doutor Hércules,
cumprindo o tempo de forma britânica!
Com a palavra o deputado Delegado
Danilo Bahiense.
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE (Sem partido) - Bom dia, presidente Sergio
Majeski! Bom dia, senhores deputados e
deputadas e a todos que nos assistem pela TV
Assembleia!
Manter a saúde mental do servidor da
segurança em dia é fundamental para que as
instituições sigam fortes. Inúmeras doenças
ocupacionais são relacionadas a esse fato.
Nos últimos dias, tivemos um Diário
Oficial que publicou o afastamento dez policiais
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civis por razões diversas, e não duvidamos que
tenha algum caso assim. Quem trabalha na área
vai se deparar diversas vezes com cenas que
ninguém gostaria de ver, com pressões que são
completamente fora de qualquer padrão, e
ainda conviver com incompreensões. Se não
houver nenhum tipo de acompanhamento, a
marca central do servidor, o cérebro, vai pifar.
Por que falamos disso? Porque a Sesp vai
iniciar uma pesquisa para avaliar a saúde mental
de dezoito mil profissionais das forças de
segurança pública: Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil,
Corpo de Bombeiro Militar, Secretaria de Justiça
Sejus,
Instituto
de
Atendimento
Socioeducativo do Espírito Santo - Iases e
Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra,
Viana, e Cariacica. Esta última ainda em
formação.
O tema de cuidar da mente é muitas
vezes um tabu. Um levantamento como esse é
interessante para saber como conversar com o
profissional a respeito disso e encontrar
mecanismo para dialogar.
O servidor, atualmente, já tem de lidar
com o salário defasado, com as pressões do
trabalho e ainda com a sensação de que pode
nem voltar vivo para casa; são todos os riscos da
profissão. E cuidar da mente é muito
importante.
O último boletim de notificação de
mortes violentas intencionais entre profissionais
de segurança pública do Brasil, do Instituto de
Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio,
mostrou um crescimento de casos no ano de
2019, se comparado a 2018. Foram registrados
cento e quarenta e três notificações em 2019,
um crescimento de trinta e nove por cento em
relação a 2018. Entre elas, oitenta e três foram
de suicídios consumados, trinta e nove
tentativas de suicídios, dezesseis homicídios
seguidos de suicídio, três mortes causas
indeterminadas e dois outros tipos sem
notificação.
A pandemia ainda deixa marcas mais
pesadas, se pensarmos como tem sido este
momento para todos. Aqui, no Espírito Santo,
já temos marcas de como a vida do
profissional da segurança é mais curta que
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expectativa de vida do brasileiro, que é setenta
e seis anos.
Uma pesquisa da Ufes, que analisou mais
de dois mil atestados de óbitos de militares
capixaba, mostrou que a idade média de morte
das vítimas era de cinquenta e oito anos; muito
jovens! As principais causas estavam
relacionadas a doenças cardiovasculares, causas
externas e câncer. Temos colegas médicos que
podem explicar como a saúde mental pode
influenciar isso.
Diariamente, cobramos sobre as
instituições de segurança. Precisamos de
salários dignos, cuidados com a saúde como um
todo e, especialmente, da sanidade mental. Um
Governo e uma sociedade que zelam pelos seus
profissionais de segurança e também de outros
muito importantes, como educação e saúde,
fazem a diferença.
Presidente, nesses minutos finais só
quero parabenizar o município de Cariacica pelo
seu aniversário, amanhã, e parabenizar o nosso
prefeito Euclério Sampaio, que está fazendo a
diferença.
Muito obrigado!
E retorno a V. Ex.ª.
O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Me
permite um aparte, deputado Danilo?
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE (Sem partido) - Pois não, deputado Hércules!
O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - A
experiência de V. Ex.ª é muito grande nesse
tempo de delegado, com relação à segurança.
Eu quero ouvir sua opinião com relação ao que
está acontecendo com a caça desse bandido, do
tal do Lázaro, por gentileza.
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE (Sem partido) - Doutor Hércules, é lamentável
que isso venha se arrastando por muito tempo.
O senhor sabe que nós trabalhamos,
aqui,
na
Polícia
Civil, durante trinta e três anos e, graças a Deus
e ao intenso trabalho dos nossos profissionais, e
com profissionais que não mediram esforços,
nós chegamos a todas as pessoas que foram
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procuradas no estado Espírito Santo e elas
foram presas.
O senhor vê exemplo de crimes, aqui,
crimes de grande repercussão, como o crime
que envolveu a morte do juiz Alexandre Martins
de Castro Filho, também o crime de (Inaudível)
brutal.
Então, todas essas prisões foram feitas
em tempo hábil. Obviamente, sem usar
demasiadamente a imprensa até para não
atrapalhar os trabalhos da Polícia. Mas a Polícia,
com certeza, tem e deve chegar. Então, eu
gostaria que isso fosse elucidado mais rápido
possível, embora não estejamos naquele estado.
Muito obrigado, Doutor Hércules!
Retorno a palavra ao nosso presidente.
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI PSB) - Obrigado, doutor Delegado Danilo
Bahiense!
Com a palavra o deputado Dary Pagung.
(Pausa)
Não estando, com a palavra o deputado
Coronel Alexandre Quintino. (Pausa)
Não está presente.
Com a palavra o deputado Carlos Von.
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Senhor
presidente, senhoras e senhores deputados,
todos que nos acompanham pela TV
Assembleia, um bom-dia a todos.
Quero dizer, senhor presidente, que
Juliette, do BBB; Gil do Vigor, do BBB também; e
Anitta são, atualmente, o retrato da hipocrisia
do Brasil. Todos em festas, todos aglomerando e
todos chamando o presidente de genocida por
comer um salgado na padaria ou comer um
churrasquinho de gato na rua.
Temos quantos hipócritas em nosso país
que não estão nem aí para esta pandemia?
Estão preocupados apenas em lacrar e lucrar
com as críticas ao presidente. E se você não
critica, é massacrado, é cancelado, assim como
aconteceu com a Claudia Leitte e a Juliana Paes.
E, com isso, estamos acompanhando um monte
de jovens alienados repetindo o que esses
hipócritas escrevem em suas redes sociais.
E qual o objetivo disso? O que, na
realidade, essas pessoas estão querendo? A
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resposta é óbvia: querem voltar com o PT para o
Governo. Mas fico pensando: voltar com o PT
para o Governo? Qual o sentido de voltar com o
PT para o Governo, sendo que o mesmo PT
destruiu o nosso país? Esse partido foi
responsável por levar o país à pior crise
econômica de toda a nossa história e promover
um dos maiores escândalos de corrupção do
mundo.
O PT entregou o país com sessenta mil
homicídios por ano, uma verdadeira guerra civil
no nosso país. No Governo do PT, foram
fechados mais de quarenta mil leitos
hospitalares. Acabaram com a saúde pública.
O Governo do PT entregou o país na
última posição do ranking da educação. Talvez,
seja por isso que temos, em nosso país, tantos
jovens alienados servindo como massa de
manobra para a esquerda tentar voltar ao
poder.
Qualquer pessoa com um pouquinho de
neurônio jamais vai querer voltar com todo esse
atraso para o nosso país. Por isso, você, cidadão
de bem, precisa sair da zona de conforto e
trabalhar fortemente para conscientizar aqueles
que, infelizmente, ainda não estão entendendo
o que está acontecendo no Brasil.
Senhor presidente, era essa a mensagem
que queria passar hoje à população capixaba e à
população brasileira.
Vamos arregaçar as mangas, vamos à
luta para que não volte o atraso ao nosso país.
Um forte abraço, e que Deus abençoe o
nosso Espírito Santo.
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI PSB) - Obrigado, deputado Carlos Von!
Com a palavra o deputado Capitão
Assumção.
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO (PATRIOTA) - Obrigado, presidente, deputado
Sergio Majeski!
Estou ouvindo o pronunciamento do
deputado Carlos Von e fico imaginando que o
discurso dos petralhas e dessa turma aí... Eles
têm uma associação, eles são aquela famosa
dupla junto e misturado. Petralha e Piçol - PIÇOL
- são tudo a mesma raça; é uma escoria que,
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infelizmente, abusa da democracia para se
estabelecer, entre aspas, como partido político,
mas é uma organização criminosa. Parece que
estão divididos, deputado Carlos Von, mas tudo
faz parte da mesma quadrilha.
A gente percebe que os patriotas são
aqueles que saem às ruas para poder fazer
manifestações justas, democráticas, sem
depredação, sem quebrar o patrimônio, sem
derrubar lojas, que as pessoas construíram com
muito suor, que pagam cinco meses de salário
por ano para a União, Estados e Municípios. Já
essa escória, quando vai para a rua, com essas
bandeiras vermelhas, dizendo que é a favor de
ditadura, ditadura do proletariado... Quem quer
ditadura do proletariado vá para os países
vizinhos! Vá ver como é que é bom, como é que
está sendo lá na Argentina, onde estão matando
cachorro...
Ontem, vi um vídeo estarrecedor: um
grupo de pessoas famintas, deputado Doutor
Hércules, matar um cachorro para poder se
alimentar.
Então, esse povo que vai às ruas dando
péssimo exemplo de manifestação pacífica,
como no último final de semana e, diga-se de
passagem, a gente teria que usar o microscópio
para poder descobrir onde ele está, comportase como fruto do que representa: fruto da
antidemocracia. Esse povo vem dizer que é
democrático quando sai às ruas para apedrejar
os outros; e tentou molestar um cidadão que
queria transitar normalmente. Isso é a quadrilha
petralhas/piçol, uma organização criminosa.
Esse bando de vagabundos tem de ser expulso
da política do Brasil, ou que venha, realmente,
fazer do seu discurso mais do que uma falação,
um falatório. Vá passar um estágio lá na
Venezuela; ver como é que é viver numa
ditadura do proletariado ali na Argentina, onde
o povo está, realmente, matando cachorro - e
não é a grito, não -, a paulada para se alimentar.
Está no WhatsApp. Se vocês quiserem ver,
tenho um vídeo e passo para vocês. Mas, não
precisa. A gente sabe como é que está a
situação da Argentina; sabe como é que está a
situação da Venezuela.
Mas, se vocês quiserem, também, curtir
todas as maravilhas de uma ilha paradisíaca, vão
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para Cuba. Quando eu estava como
parlamentar, lá na quinquagésima terceira
legislatura da Câmara dos Deputados, senhores
deputados, era uma vergonha o que esse
presidente de nove dedos fazia, esse canalha.
Toda quarta-feira votavam-se recursos vultosos
para essas republiquetas de ditadura do
proletariado. Muitos foram beneficiados e nós
mesmos ficávamos ao deus-dará.
Tem gente que defende esse ladrão de
nove dedos, mas a quantidade de grana que
esse bandido investiu num porto lá em Cuba,
quando o nosso querido estado do Espírito
Santo poderia muito bem estar recebendo
aquele recurso enorme e hoje estar numa
situação mais invejada do que estamos. Porque
apesar de estarmos vivendo um Governo
socialista, o nosso povo é próspero e supera
qualquer desvantagem momentânea de
estarmos sendo administrados por alguém que
ainda pensa nessa porcaria da ditadura do
proletariado, onde a gente pensa como tábula
rasa, e não como as pessoas imaginam que é
viver num país que é próspero como o nosso.
Somos um país próspero, mas não podemos
deixar que essa quadrilha criminosa continue
atacando, todos os dias, a nossa democracia.
Muito obrigado, deputado Sergio
Majeski!
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI PSB) - Obrigado, deputado Capitão Assumção!
Com a palavra o deputado Bruno Lamas.
(Pausa)
Com a palavra o deputado Alexandre
Xambinho. (Pausa)
Com a palavra o deputado Adilson
Espindula. (Pausa)
Com a palavra o deputado Vandinho
Leite. (Pausa)
Com a palavra o deputado Torino
Marques. (Pausa)
Assim
encerramos
a
fase
das
Comunicações.
Antes de encerrar esta sessão, gostaria
de me pronunciar sobre duas questões. Uma,
parabenizando o município de Cariacica e sua
gente, porque amanhã é o Dia do Município de
Cariacica e o dia de São João. Um município
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muito
querido,
que
enfrenta
muitas
dificuldades, mas de um povo aguerrido. Dei
aula em Cariacica por muitos anos e tenho um
carinho imenso por esse município. Então,
parabéns ao município de Cariacica e a toda a
sua agente!
Outra questão, de ontem para hoje
começou a haver uma polêmica muito grande,
repercutida em alguns jornais e nas redes
sociais, sobre o sepultamento do padre
Fernando Souza, ontem, e o velório, que teria
sido feito com o caixão aberto e tal. Uma
polêmica, a meu ver, desnecessária. Talvez
pudesse ter sido feito um velório com o caixão
fechado, mas foi feito porque a Arquidiocese de
Vitória tinha uma autorização dos médicos que
cuidaram do padre Fernando atestando que ele
não tinha mais o vírus propriamente dito, o
coronavírus, para propagar isto e, dessa forma,
então, foi feito o velório dessa forma.
E vários médicos, hoje mesmo, havia um
médico dando entrevista na televisão, falando
sobre isso, porque os primeiros sintomas do
padre Fernando se deram em 1º de maio. Ele
não estava com coronavírus há quinze dias, há
vinte dias apenas. Os primeiros sintomas foram
lá no começo de maio, então, muito
obviamente, ele já não estava mais
contaminado. Mesmo assim, ninguém ficou
tocando no caixão, tocando no corpo do padre.
E uma outra questão que ontem eu vi é
que a Secretaria de Saúde vai averiguar e vai
notificar e não sei mais o quê. Gostaria também
de pedir, então, à Secretaria de Saúde que
notificasse as empresas de ônibus, porque,
todos os dias, os ônibus estão lotados,
apinhados de gente, então ali há um risco
imenso, porque as pessoas ali estão uma
tocando na outra, às vezes, gente até sem
máscara. Então, isso é motivo de preocupação.
Então, a meu ver, essa polêmica em torno do
velório é uma polêmica inútil, que ganhou
algumas manchetes de jornais, mas nós
devemos nos preocupar mesmo é com aqueles
que estão todos os dias expostos realmente nas
ruas, nos ônibus, nos terminais. Isso realmente
é muito preocupante.
Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a presente sessão. Antes, porém,
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convoco as senhoras e os senhores deputados
para a próxima, que será ordinária, segundafeira, dia 28/06/2021, às 15h, para qual designo
EXPEDIENTE
O que ocorrer.
ORDEM DO DIA:
A mesma pauta da presente sessão,
exceto as matérias votadas hoje. E mais,
discussão única, nos termos do art. 66,
parágrafo 6.º, da Constituição Estadual, do veto
total ao Projeto de Lei n.º 696/2019.
Está encerrada a presente sessão. Uma
boa tarde a todos.

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

De acordo com o registrado no
painel eletrônico, não registrou
presença o senhor deputado Luiz
Durão, e o deputado Renzo
Vasconcelos
encontra-se
licenciado,
conforme
o
Requerimento n.º 029/2021.

Encerra-se a sessão às onze
horas e quarenta e um minutos.

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