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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.984 
 

Concede Comenda “Saturnino 
Rangel Mauro” a VALNÍSIO 
HOFFMANN. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.240, de 24.5.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Saturnino 
Rangel Mauro” a Valnísio Hoffmann. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.985 

  
Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” a ROGER 
VIEIRA DO AMARAL. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

combinado com os artigos 2º da Resolução 
1.390, de 10.10.1984 alterada pela Resolução nº 
6.979, de 08.06.2021 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, alterada pela Resolução 
nº 6.978, de 08.06.2021 promulga a seguinte 
Resolução: 
 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador”, a Roger 
Vieira Do Amaral, concedendo-lhe as insígnias e 
o Diploma do respectivo Grau. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.986 

 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” a CARLOS 
WAGNER BORGES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com os artigos 2º da Resolução 
1.390, de 10.10.1984 alterada pela Resolução nº 
6.979, de 08.06.2021 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, alterada pela Resolução 
nº 6.978, de 08.06.2021 promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador”, a Carlos 
Wagner Borges, concedendo-lhe as insígnias e o 
Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 19/04/2022 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

  
PAUTA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 04ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

OF/GDVL/ALES/Nº 040/2022 - Ref: OJAP- 
067/22- Do Exmº Sr. Deputado Vandinho Leite, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizada no dia 29/03/2022, 
em razão da necessidade de ter desenvolvido 
outras atividades pertinentes ao mandato 
parlamentar. 
 
OF/GDEM/ALES/Nº 110/2022 - Ref: OJAP- 
064/22- Do Exmº Sr. Deputado Dr. Emilio 
Mameri, justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária dessa Comissão, realizada no dia 
29/03/2022, em virtude de agenda externa. 
 
OF/GAB DR. RF/ALES/Nº 051/2022 - Ref: OJAP- 

070/22-Do Exmº Sr. Deputado Dr. Rafael 
Favatto, justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária dessa Comissão, realizada no dia 
29/03/2022, nos termos do Artigo 70 do 
Regimento Interno. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI Nº 260/2021 - Análise de 
Emenda Modificativa 
AUTOR(A): Bruno Lamas  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando 
Ponte Adélia Dias de Abreu, a ponte sobre o Rio 
Jacaraípe, na Rodovia Estadual ES-010, 
localizada no Município de Serra/ES. 
 
PROJETO DE LEI Nº 33/2022 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Marcos Garcia  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei Nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo a Semana Estadual da 
Conscientização sobre o Retinoblastoma, a ser 
realizada, anualmente, na semana em que recair 
o dia 18 do mês de setembro 
 
PROJETO DE LEI Nº 848/2021 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Marcos Garcia  
EMENTA: “Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Mês da Segurança Aquática, a ser 
comemorado, anualmente, no mês de 
dezembro, incluindo-o no Calendário Oficial de 
Eventos do Estado do Espírito Santo.” 
 
PROJETO DE LEI Nº 100/2022 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Adilson Espindula  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando 
Jandira Berger Perin a Quadra Poliesportiva no 
Distrito de Jatibocas, Município de Itarana/ES. 
 
PROJETO DE LEI Nº 141/2022 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Fabrício Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
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Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia Estadual da Agroecologia, a ser 
celebrado, anualmente, no dia 03 do mês de 
outubro. 
 
PROJETO DE LEI Nº 101/2022 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Adilson Espindula.  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia Estadual da Língua Materna e 
das Línguas e Culturas Locais, a ser 
comemorado, anualmente, no dia 21 do mês de 
fevereiro. 
 

PROJETO DE LEI Nº 125/2022 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto.  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia Estadual da Igualdade 
Feminina, a ser celebrado, anualmente, no dia 
13 do mês de setembro, incluindo-o no 
Calendário Oficial do Estado do Espírito Santo. 
 

PROJETO DE LEI Nº 91/2022 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas.  
EMENTA Acrescenta item ao Anexo Único da Lei 
nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando 
de utilidade pública a Associação Crédito 
Fundiário de Guaçui, localizada no Município de 
Guaçuí/ES. 
 

PROJETO DE LEI Nº 54/2022 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTORA: Deputada Iriny Lopes  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação 
Esportiva e Cultural de Nova Venécia – ALENTO, 
localizada no Município de Nova Venécia/ES. 
 

PROJETO DE LEI Nº 114/2022 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTORA: Deputada Iriny Lopes  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública o Centro Social 
de Nova Almeida Joaripe - JOARIPE, localizado 

no Município de Serra/ES. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
18/2022 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Marcelo Santos  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Fernando Cavalcanti. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
21/2022 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Jorge Adelino de Faria. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
22/2022 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto  
EMENTA: Concede Título de Cidadania Espírito-
Santense ao Senhor Erick Torres Bispo dos 
Santos, acrescentando item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12.12.2018. 
 
PROJETO DE LEI Nº 859/2021 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTORA: Deputado Luciano Machado  
EMENTA: “Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública o Instituto Erling 
Lorentzen – IEL, localizado no Município de 
Domingos Martins/ES”. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 
Deputado Dr. Emilio Mameri PL 33/22; 141/22; 
Deputado Dr. Rafael Favatto PL 848/21; 114/22; 
Deputado Marcos Garcia PL 100/22; 54/22; 
Deputado Gandini PL 91/22; PDL 18/22; 
Deputada Janete de Sá PL 260/21; PDL 21/22; 
Deputado Marcelo Santos PL 125/22; PDL 
22/22; 
Deputado Vandinho Leite PL 101/22; 859/21; 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
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PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 

1. PROJETO DE LEI Nº 497/20 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece que as empresas 
prestadoras de serviços de instalação e 
manutenção de dispositivos de radares e 
aparelhos de fiscalização semafórica rodoviária 
deverão disponibilizar, via internet, as Ordens 
de Serviços de manutenção de semáforos e 
radares que apresentaram defeitos ou 
inconsistência da calibragem, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 

2. PROJETO DE LEI Nº 386/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
notificação aos pais, mães ou responsáveis por 
menores de idade sobre a realização de 
qualquer atividade, dentro ou fora do 
estabelecimento de ensino, sua natureza, sua 
correlação com a Base Nacional Curricular 
Comum e seu objeto didático-pedagógico. 
 

3. PROJETO DE LEI Nº 240/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Hudson Leal  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: DETERMINA QUE PESSOAS FERIDAS 
EM ACIDENTES DE TRÂNSITO SEJAM LEVADAS, 
PELO CORPO DE BOMBEIROS E PELO SERVIÇO 
MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, PARA HOSPITAIS 
CONVENIADOS AOS SEUS PLANOS DE SAÚDE. 
 

4. PROJETO DE LEI Nº 370/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Dary Pagung  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a doação de alimentos 
excedentes não comercializados, destinados ao 
consumo humano, nos estabelecimentos 
comerciais localizados no Estado do Espírito 
Santo. 

5. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
43/2020 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Ex. Deputado Euclério Sampaio  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a suspensão das 
penalidades referente a abertura fora do prazo 
de inventários durante a Pandemia no Espírito 
Santo. 
 
6. PROJETO DE LEI Nº 904/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Ex. Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a regulamentação das 
festas de música eletrônica, denominada Festas 
Raves, no Estado do Espírito Santo. 
 
7. PROJETO DE LEI Nº 755/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade da 
realização de exame genético que detecta 
trombofilia nas mulheres, no âmbito do Estado 
do Espirito Santo. 
 
8. PROJETO DE LEI Nº 499/20 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974 de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao 
município de Itapemirim o título de “Capital 
Estadual do Atum. 
 
9. PROJETO DE LEI Nº 351/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe o plantio da cultura do tabaco 
no Estado. 

 
10. PROJETO DE LEI Nº 271/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a inserção do Símbolo 
Mundial da Pessoa com Deficiência Intelectual e 
o da Conscientização sobre o Transtorno de 
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Espectro Autista – TEA nas placas de 
atendimento prioritário, na forma que 
especifica. 
 
11. PROJETO DE LEI Nº 149/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Obriga as empresas prestadoras 
serviços relacionados a máquinas de cartão a 
disponibilizarem equipamentos adaptados para 
pessoas com deficiência visual no Estado do 
Espírito Santo. 
 
12. PROJETO DE LEI Nº 102/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre o atendimento 
prioritário a crianças, adolescentes, grávidas 
vítimas de qualquer tipo de crime, e membros 
do Conselho Tutelar, no exercício de suas 
funções, nas delegacias de polícia do Estado do 
Espírito Santo. 
Obs. Processo anexado ao PL 404/2019 
 
13. PROJETO DE LEI Nº 469/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Proíbe a diferenciação entre os 
pacientes cobertos por planos ou seguros 
privados de assistência à saúde, quanto à 
definição do prazo de marcação de consultas, 
exames e outros procedimentos. 

 
14. PROJETO DE LEI Nº 452/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Obriga as empresas responsáveis pela 
prestação do serviço público de saneamento 
básico a promoverem a ligação ao sistema de 
saneamento dos imóveis que não efetuaram a 
ligação de sua residência ou comércio à referida 
estrutura oferecida. 

 
15. PROJETO DE LEI Nº 880/2019 - 
Despacho Denegatório 

AUTOR(A): Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Obriga o Poder Executivo a 
disponibilizar às mulheres, vítimas de violência 
doméstica e familiar, acesso à aplicativo gratuito 
que possibilite um canal de comunicação direto 
com as forças de segurança, sempre que 
estiverem em situação de perigo. 
 
16. PROJETO DE LEI Nº 418/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Institui o ‘Programa de Guarda 
Temporária de Crianças e Adolescentes (Família 
Acolhedora), no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 
17. PROJETO DE LEI Nº 475/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a divulgação, em 
delegacias de polícia, do direito ao 
ressarcimento do IPVA, das vítimas de roubo ou 
furto de veículo automotor terrestre no âmbito 
do estado do Espírito Santo. 
 
18. PROJETO DE LEI Nº 460/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Obriga a omissão parcial dos dados 
pessoais de consumidores em documentos ou 
cartas de cobrança de serviços, na forma que 
especifica. 

 
19. PROJETO DE LEI Nº 264/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Dr. Rafael Favatto  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Declara a Cachoeira Engenheiro 
Reeve, também conhecida como Cachoeira de 
Matilde, Patrimônio Natural do Estado do 
Espírito Santo 

 
20. PROJETO DE LEI Nº 220/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Dr. Rafael Favatto  
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RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Acrescenta a contagem do nível sérico 
da Vitamina B12, ao exame de hemograma 
realizado no Estado do Espírito Santo. 
 
21. PROJETO DE LEI Nº 848/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Vandinho Leite  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Determina a obrigatoriedade de 
divulgação do cardápio de merenda escolar 
oferecida aos alunos da rede estadual de ensino 
do estado do Espírito Santo. 
 
22. PROJETO DE LEI Nº 306/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Cel. Alexandre Quintino  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Cria a “Rota do Vale do Emboque”, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
23. PROJETO DE LEI Nº 483/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Institui a obrigatoriedade dos 
fornecedores manterem sistema de prevenção 
de atos corruptivos e de antissuborno, por meio 
da alteração da Lei 10.793, de 21.12.2017. 

 
24. PROJETO DE LEI Nº 674/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Fabrício Gandini 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Institui a Carteira de Identificação do 
Autista (CIA) no âmbito do Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências. 

 
25. PROJETO DE LEI Nº 265/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Obriga ao Poder Executivo fornecer ao 
cidadão teste sorológico para detecção de 
anticorpos após a vacinação de Covid-19, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
26. PROJETO DE LEI Nº 146/2021 - Análise 
Técnica 

AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição da cobrança 
de juros e/ou multas sobre dívidas referentes 
aos serviços públicos essenciais de 
fornecimento de água, tratamento de esgoto e 
energia elétrica contraídas no período de 
calamidade pública. 
 
27. PROJETO DE LEI Nº 474/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Cel. Alexandre Quintino  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao 
Município de Piúma o Título de Cidade das 
Conchas 
 

28. PROJETO DE LEI Nº 621/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Adilson Espíndola  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Declara como patrimônio cultural 
imaterial os Grupos de Trombonistas do Estado 
do Espírito Santo os Grupos de Trombonistas do 
Estado do Espírito Santo. 
 

29. PROJETO DE LEI Nº 595/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Marcos Mansur  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: “Cria, no Estado do Espírito Santo, a 
Rota do Vale do Guarani, no Município de Muniz 
Freire.” 
 

30. PROJETO DE LEI Nº 589/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Marcos Mansur 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Cria a Rota do Vale do Segredo entre 
os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim e 
Vargem Alta, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 

31. PROJETO DE LEI Nº 608/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado José Esmeraldo  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui a inclusão de registro de 
alertas sobre os riscos da ingestão de bebidas 
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alcóolicas por gestantes nos rótulos das bebidas 
produzidas no Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 
 
32. PROJETO DE LEI Nº 471/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Marcos Garcia  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Obriga a exposição do preço atribuído 
na divulgação de produtos e serviços com 
finalidade comercial, por meio de sítios 
eletrônicos ou aplicativos, na mesma postagem 
que visa a sua comercialização, e dá outras 
providências 
 

33. PROJETO DE LEI Nº 909/2019 - Análise 
de Emendas 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: “Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
concessionárias dos serviços públicos 
relacionados oferecerem opção de pagamento 
por cartão de débito antes da suspensão do 
serviço e dá outras providências.” 
 

34. PROJETO DE LEI Nº 682/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Adílson Espíndula  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a implantação de 
fraldários nos terminais de ônibus instalados 
nos Municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e 
Serra. 
 

35. PROJETO DE LEI Nº 837/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Obriga a aprovação prévia em 
processo de acreditação, bem como a 
renovação periódica, para todos os hospitais e 
congêneres, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 

36. PROJETO DE LEI Nº 453/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Danilo Bahiense  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre o mapeamento das 
zonas litorâneas aptas para a instalação de 

usinas de energia maremotriz no Estado do 
Espírito Santo. 
 
37. PROJETO DE LEI Nº 919/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Acrescenta o art. 10-A à Lei nº 7.050, 
de 03 de janeiro de 2002, que consolida as 
normas estaduais relativas às pessoas com 
deficiência e dá outras providências 
 
38. PROJETO DE LEI Nº 883/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Lorenzo Pazolini  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Confere às profissionais do sexo 
feminino a exclusividade nos cuidados íntimos 
com crianças na Educação Infantil e dá outras 
providências. 
 

39. PROJETO DE LEI Nº 518/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a divulgação dos custos 
e base para a formulação da tarifa do transporte 
público urbano por ônibus, em todos os 
municípios do Estado do Espírito Santo e do 
sistema de transporte coletivo intermunicipal e 
metropolitano, e dá outras providências. 
 

40. PROJETO DE LEI Nº 347/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
operadoras de planos de saúde, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, informarem 
prioritariamente ao consumidor, no momento 
da oferta, a possibilidade de contratação da 
modalidade individual, bem como as regras de 
reajuste anual aplicáveis para cada modalidade. 
 

41. PROJETO DE LEI Nº 907/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Ficam as Instituições de Ensino 
obrigadas a ofertar modalidade de ensino 
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domiciliar (homeschooling), no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 

42. PROJETO DE LEI Nº 684/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A): Deputado Enivaldo dos Anjos  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a concessão de 
Certificado Empresa Sustentável às empresas 
que implantarem práticas consistentes que 
promovam a sustentabilidade e a proteção ao 
meio ambiente. 
 

43. PROJETO DE LEI Nº 416/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui o programa de esclarecimento 
da população sobre o direito ao benefício da 
tarifa social de energia elétrica no âmbito do 
estado do Espírito Santo. 
 

44. PROJETO DE LEI Nº 675/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputada Raquel Lessa  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974, de 14 de janeiro de 2019, declarando a 
Vila de Itaúnas, distrito do Município de 
Conceição da Barra/ES, Capital Estadual do 
Forró. 
 

45. PROJETO DE LEI Nº 480/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputada Iriny Lopes  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Institui o Plano Estadual de 
Arborização Urbana. 
 

46. PROJETO DE LEI Nº 557/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Bruno Lamas  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade, para 
todas as formas de edificações, de ligação e de 
canalização do esgoto à rede coletora pública 
nos logradouros, sob pena de o prestador do 
serviço realizar a conexão 
 

47. PROJETO DE LEI Nº 340/2021 - Análise 
Técnica 

AUTOR(A): Deputado Marcos Madureira  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Institui a Campanha Permanente de 
Conscientização sobre o uso da água no âmbito 
do Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 
 
48. PROJETO DE LEI Nº 239/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Obriga os postos de aplicação de 
vacina, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a 
destinar as sobras do dia da vacina contra a 
COVID-19 ao cidadão acima de 18 (dezoito) 
anos. 
 
49. PROJETO DE LEI Nº 292/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputada Janete de Sá  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Proíbe a permanência e a manutenção 
de animais doadores de sangue em clínicas 
veterinárias ou estabelecimentos semelhantes, 
e dá outras providências. 
 
50. PROJETO DE LEI Nº 270/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputada Janete de Sá  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Institui o Programa Lições de Ética e 
Cidadania no âmbito das escolas e instituições 
das redes pública e privada de ensinos 
fundamental e médio no Estado do Espírito 
Santo. 

 
51. PROJETO DE LEI Nº 595/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a divulgação, pelos 
órgãos e entidades da administração pública 
direta e indireta do Estado, de informações 
sobre obras públicas cuja execução esteja em 
andamento. 

 
52. PROJETO DE LEI Nº 192/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
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RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Acrescenta parágrafo único ao art. 2º 
da Lei 6.200 de 2000. 
 

53. PROJETO DE LEI Nº 571/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado José Esmeraldo  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Projeto de lei que dispõe sobre a 
reserva de no mínimo 10% (dez por cento) das 
vagas de emprego na área da construção civil de 
obras públicas, para pessoas do sexo feminino 
 

54. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
13/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Deputado Cel. Alexandre Quintino  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Inclui o parágrafo §2º no artigo 1º da 
Lei Complementar nº 201 de 03 de maio de 
2001. 
 

55. PROJETO DE LEI Nº 843/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Estabelece a realização do exame de 
sangue CPK em crianças recém-nascidas na rede 
pública estadual de saúde, com o fim de 
diagnosticar precocemente a Distrofia Muscular 
de Duchenne. 
 

56. PROJETO DE LEI Nº 51/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Vandinho Leite  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Torna obrigatória a informatização da 
carteira de vacinação no Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências. 
 

57. PROJETO DE LEI Nº 548/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Marcos Mansur  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Determina a divulgação, em local 
adequado, de informação acerca da vedação de 
comercialização e prestação de serviços de 
produtos análogos, fraudulentos e/ou 
substitutos de produtos lácteos em alimentos. 
 

58. PROJETO DE LEI Nº 593/2020 - Análise 
Técnica 

AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Obriga a realização de exame genético 
destinado a identificar a doença designada 
Atrofia Muscular Espinhal (AME) na triagem 
neonatal na Rede Pública de Saúde do Estado 
 

59. PROJETO DE LEI Nº 536/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputada Janete de Sá  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a prioridade para o 
atendimento e emissão de laudos pelo Instituto 
Médico Legal - IML, e dá outras providências 
 

60. PROJETO DE LEI Nº 432/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputada Janete de Sá  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a cassação da inscrição 
estadual de empresas que pratiquem abuso, 
maus-tratos ou outras condutas cruéis contra 
animais e dá outras providências. 
 

61. PROJETO DE LEI Nº 628/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Marcos Garcia  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Cria o Programa Órfãos do Feminicídio 
– Atenção e Proteção no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
 

62. PROJETO DE LEI Nº 586/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Obriga as empresas prestadoras de 
serviço de entrega de produtos, inclusive as 
plataformas de delivery de alimentos, a fornecer 
código de acesso, denominado QR Code, aos 
entregadores, que deverão afixá-lo na parte 
externa da mochila térmica ou recipiente 
semelhante, para a identificação desses por 
parte do consumidor. 
 

63. PROJETO DE LEI Nº 186/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Bruno Lamas  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre Guias de Turismo no 
Estado do Espírito Santo. 
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64. PROJETO DE LEI Nº 402/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputada Janete de Sá  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Institui o Programa de Contratação de 
Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e 
Financeiramente Dependentes – PCMVVDFD 
que estabelece a criação de incentivos fiscais 
para as empresas que contratarem mulheres 
nessas condições. 
 

65. PROJETO DE LEI Nº 761/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Proíbe a utilização ou envio de verba 
pública em eventos, serviços e/ou congêneres 
que promovam, direta ou indiretamente, a 
sexualização de crianças e de adolescentes, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 

66. PROJETO DE LEI Nº 720/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Desobriga o uso de máscara de 
proteção contra a Covid-19 em locais abertos no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 

67. PROJETO DE LEI Nº 732/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Renzo Vasconcelos  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: “Institui a obrigatoriedade de estudo 
de impacto financeiro de longo prazo como 
condição para a realização de concursos 
públicos no Estado do Espírito Santo.” 
 

68. PROJETO DE LEI Nº 193/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Acrescenta parágrafo único ao art. 
105 da Lei de nº 2.701, de 16 de junho de 1972, 
que dispõe sobre o percentual máximo de 
consignação de 40% (quarenta por cento), até 
31 de dezembro de 2021, no âmbito do Estado 
do Espírito Santo. 
 

69. PROJETO DE LEI Nº 396/2021 - Análise 
Técnica 

AUTOR(A): Deputado Dr. Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Obriga os laboratórios de análises 
clínicas, públicos e privados, a notificarem à 
Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo 
– SESA quando algum cliente ou paciente tenha 
alteração da hemoglobina glicada. 
 
70. PROJETO DE LEI Nº 421/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Marcos Madureira  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Obriga o atendimento preferencial às 
pessoas com doenças neoplásicas malignas em 
todas as Unidades de Saúde do Estado do 
Espírito Santo. 
 
71. PROJETO DE LEI Nº 360/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Emílio Mameri  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Institui o Estatuto da Pessoa com 
Cardiopatia Congênita. 
 

72. PROJETO DE LEI Nº 722/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Emílio Mameri  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Institui a Política Estadual de Atenção 
Psicossocial nas Comunidades Escolares. 
 

73. PROJETO DE LEI Nº 142/2018 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública o Instituto 
Capixaba de Ciências e Administração. 
 

74. PROJETO DE LEI Nº 377/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Exmo. Senhor Governador do Estado  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: “Altera a Lei nº 7.000, de 27 de 
dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de 
mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação.” 
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75. PROJETO DE LEI Nº 723/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Torino Marques  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Determina que os estabelecimentos 
bancários e as cooperativas de créditos que 
atuam no Estado do Espírito Santo 
disponibilizem cadeiras de rodas para suporte e 
apoio a idosos, pessoas com deficiência ou com 
dificuldade de mobilidade 
 
76. PROJETO DE LEI Nº 209/2021 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Dr. Emílio Mameri  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Denomina Rodovia Idemir Martinuzo 
da Silva o trecho do Programa Caminhos do 
Campo que liga a Sede à Comunidade Córrego 
São Domingos, no Município de Brejetuba/ES. 
 

77. PROJETO DE LEI Nº 832/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Renzo Vasconcelos  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao 
Município de Piúma o Título de Capital Estadual 
do Kite Surf 
 

78. PROJETO DE LEI Nº 430/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Dr. Rafael Favatto  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Obriga os condomínios residenciais e 
comerciais localizados no Estado do Espírito 
Santo a comunicar aos órgãos de segurança 
pública, quando houver em seu interior, a 
ocorrência ou indícios de episódios de violência 
doméstica e familiar contra mulheres, crianças, 
adolescentes ou idosos, na forma que especifica 
 

79. PROJETO DE LEI Nº 740/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Vandinho Leite  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Obriga os postos de combustíveis a 
divulgarem no interior dos seus 
estabelecimentos informações aos 
consumidores, de forma clara e ostensiva, 
referentes aos preços dos combustíveis 

automotivos vendidos por meio de dinheiro ou 
cartão de crédito, a prazo ou à vista, e dá outras 
providências 
 

80. PROJETO DE LEI Nº 862/2021 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: “Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia em Memória às Vítimas Fatais 
e em Solidariedade às Vítimas Graves da 
Covid19, a ser celebrado, anualmente, no dia 02 
do mês de abril, incluindo-o no Calendário 
Oficial de Eventos do Estado do Espírito Santo.” 
 

81. PROJETO DE LEI Nº 831/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Delegado Danilo Bahiense  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: “Dispõe sobre a redução de pena aos 
condenados que doarem sangue no âmbito do 
Estado do Espírito Santo” 
 

82. PROJETO DE LEI Nº 787/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Dr. Rafael Favatto  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Institui a contagem de tempo em 
dobro durante o período de pandemia do novo 
Coronavírus, aos profissionais da área da saúde, 
policiais militares, bombeiros militares, policiais 
civis, policiais técnico-científicos policiais penais, 
agentes socioeducativos e Guarda Civil 
Metropolitana, nos casos que especifica 
 

83. PROJETO DE LEI Nº 259/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Proíbe as instituições públicas, em 
solo capixaba, de fixar cartazes ou qualquer 
propaganda de cunho político ou ideológico, em 
áreas externas ou internas dos prédios e 
congêneres, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 

84. PROJETO DE LEI Nº 644/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Pr. Marcos Mansur  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
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EMENTA: Determina a utilização do símbolo da 
Visão Monocular, conforme Anexo Único desta 
Lei, nas placas de atendimento prioritário e 
delimita outras providências 
 

85. PROJETO DE LEI Nº 749/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a instalação de duchas 
higiênicas e adaptação dos banheiros das 
escolas públicas e particulares no Estado 
 

86. PROJETO DE LEI Nº 04/2022 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Dary Pagung  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando 
João Crysostemos Stein o trecho da Rodovia ES-
164, Fontinelli a Alto Mutum Preto, no 
Município de Baixo Guandu/ES 
 

87. PROJETO DE LEI Nº 601/2021 - Análise 
Técnica 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
AUTOR(A): Deputado Marcos Garcia  
EMENTA: Institui o programa “Praia para 
Todos”, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
visando a garantir e facilitar a acessibilidade às 
pessoas com deficiência física nas praias 
litorâneas e em pontos turísticos caracterizados 
pelas praias artificiais 
 

88. PROJETO DE LEI Nº 02/2022 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Marcelo Santos  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia do Aniversário do Município de 
Itaguaçu, a ser celebrado, anualmente, no dia 
17 do mês de fevereiro, incluindo-o no 
Calendário Oficial do Estado do Espírito Santo. 
 

89. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
38/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Altera os incisos I, II e X e suas alíneas 
do artigo 20 da Lei Complementar nº 936 de 27 

de novembro de 2019, na forma em que 
especifica. 
 
90. PROJETO DE LEI Nº 332/2021 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Marcos Garcia  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Altera a redação do item 61 do Anexo 
II da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019 
Obs. Denomina Rodovia Zaudino Ceolin o trecho 
da Rodovia ES-356 que liga o Município de Rio 
Bananal ao Distrito de São Rafael, Município de 
Linhares, Espírito Santo 
 
91. PROJETO DE LEI Nº 807/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Declara o Convento da Penha, 
localizado em Vila Velha - ES, como patrimônio 
imaterial, cultural, religioso e turístico do Estado 
do Espírito Santo 
 
92. PROJETO DE LEI Nº 804/2021 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputada Iriny Lopes 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia da Mulher Sambista, a ser 
celebrado, anualmente, no dia 13 do mês de 
abril. 
 
93. PROJETO DE LEI Nº 8462021 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputada Iriny Lopes 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: “Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia Estadual de Nossa Senhora dos 
Navegantes, a ser celebrado, anualmente, no 
dia 02 do mês de fevereiro.” 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 
Obs: Pauta gerada em 12/04/2022, às 17:00 
horas, sujeita a alteração até a data da 
reunião. 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2155 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ALEXSANDRA DA SILVA 
BRUNO, do cargo em comissão de Coordenador 
Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código CGGRP, do gabinete do 
Deputado Hudson Leal, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
220484/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2156 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MARIA DE LOURDES PEÇANHA 
LOPES, do cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, do gabinete do Deputado Coronel 
Alexandre Quintino, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
220485/2022. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

ATO Nº 2157 
 

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

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

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2158 

 

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, RAFAEL ANTUNES NOGUEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Hudson Leal, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 220482/2022. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de abril de 2022. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2159 

 

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, ALEXSANDRA DA SILVA BRUNO, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Sênior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TSGRP, no gabinete do Deputado 
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Hudson Leal, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
220483/2022. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 

de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2160 

 
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, DÉCIO CRUZ OLIVEIRA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 

de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2161 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a gratificação de 
penosidade de 40% (quarenta por cento) sobre 
os vencimentos, na forma do artigo 3º, 
Parágrafo Único do Ato nº 1442, publicado em 
29/10/2010, ao servidor FRANCISCO 
FRANCILUVIO SILVA, matrícula 209936-01, 
ocupante do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, que se encontra no efetivo 
exercício das funções de direção de veículos 
indicado pelo Deputado Marcos Garcia. 
 
Art. 2º O servidor referenciado no Art. 1º será o 
responsável exclusivo por informar a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
imediatamente, qualquer ocorrência que afete a 
regularidade de sua habilitação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 

de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2162 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER, a partir de 12/01/2017, o 
ABONO DE PERMANÊNCIA à servidora FLORA 
REGINA HERNANDES GONÇALVES, matrícula nº 
200741, titular do cargo efetivo de TÉCNICO 
LEGISLATIVO SÊNIOR - ETLS, com fundamento 
no art. 3º, incisos I, II e III, da Emenda 
Constitucional nº. 47, publicada em 06 de julho 
de 2005, conforme informações constantes no 
processo eletrônico nº 2969/2022.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de abril de 2022. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 2163 
 

Revoga o Ato nº 2135, de 
08 de abril de 2022. 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
no exercício de suas atribuições legais,  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Fica revogado Ato nº 2135, de 08 de abril 
de 2022. 
 
Art. 2º Este Ato entra em vigor em 18 de abril 
de 2022. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de abril de 2022. 
 

ERICK MUSSO  
Presidente 

 
 

ATOS DA DIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DO CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: SARAH MASCARENHAS 
BICHARA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 18.04.2022 a 17.04.2023 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 1.037,96 (hum mil e 
trinta sete reais e 
noventa seis centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
12 de abril de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: GUILHERME FERREIRA 
VIEIRA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 18.04.2022 a 17.04.2023 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 1.037,96 (hum mil e 
trinta sete reais e 
noventa seis centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
12 de abril de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: GIOVANNA CARNIATO 
ALBUQUERQUE 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 19.04.2022 a 18.04.2023 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 1.037,96 (hum mil e 
trinta sete reais e 
noventa seis centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
12 de abril de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: ANA PAULA TOSO SILVA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 18.04.2022 a 17.04.2023 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 1.037,96 (hum mil e 
trinta sete reais e 
noventa seis centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de abril de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 
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ATOS DA DIRETORA-GERAL E DA 
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
PORTARIA Nº 1818 

 

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

TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

204770-02 
ALESSANDRA 
DE SOUSA 
KAO YIEN 

2021 
02/05/2022 

a 
16/05/2022 

09/05/2022 
a 

23/05/2022 
15(quinze) 

209295-01 
DEBORA 
VAILANTE 
MAMERI 

2022 
02/05/2022 

a 
31/05/2022 

12/09/2022 
a 

11/10/2022 
30(trinta) 

207890-01 
GILMAR LUIZ 
DALMASIO 

2022 
05/07/2022 

a 
19/07/2022 

26/04/2022 
a 

10/05/2022 
15(quinze) 

201172-01 
LUCIA 
GONCALVES 
DE SOUSA 

2022 
02/12/2022 

a 
16/12/2022 

09/12/2022 
a 

23/12/2022 
15(quinze) 

203343-01 

TANIA 
REGINA DOS 
SANTOS 
BERMUDES 

2022 
12/09/2022 

a 
26/09/2022 

18/04/2022 
a 

02/05/2022 
15(quinze) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
08 de abril de 2022. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO 
CONVÊNIO Nº 146/2021 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO  

 
A Subdireção Geral da Secretaria – Setor de 
Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo em atendimento ao 
que dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna público 
a Rescisão do Convênio, conforme descrito 
abaixo: 
 
CESSIONÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA. 
 

OBJETO: O objeto do presente Convênio é a 
Rescisão do Convênio nº 146/2021 do servidor 
CÉSAR ROBERTO COLNAGHI, matrícula nº 383, 
ocupante do cargo de Médico Clinico Geral no 
Órgão Cedente, a partir de 14 de março de 
2022. 
 

PROCESSO: 211567. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa em, 
11 de abril de 2022. 

 

ALBERTH KAUE GOMES OLIVEIRA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 13.04.2022 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa a Reportagem 
Especial Quilombolas 
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01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Sessão solene  Comemoração aos 55 Anos da Igreja Metodista Wesleyana 

03h45 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

05h20 Frente parlamentar híbrida  Defesa da Criança e do Adolescente 

07h00 Memórias Personalidades Jeanne Bilich 

07h30 Papo Cidadão O programa dessa semana debaterá o tema direito 
urbanístico. 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, 
proximidade corporal, ligação afetiva. Tudo isso está 
relacionado ao aleitamento materno, uma fase que gera 
benefícios, tanto para a mulher quanto para o bebê. O leite 
materno fortalece o sistema imunológico da criança, 
evitando infecções e diarreias, entre outras doenças. Nesta 
grande reportagem, nós ouvimos especialistas, como 
nutricionista, enfermeiras especializadas em amamentação, e 
consultora de aleitamento. As profissionais deram dicas de 
como amamentar corretamente, e também responderam a 
dúvidas e questionamentos de mamães e gestantes. Também 
ouvimos mães, que contaram suas experiências com 
amamentação em público, dificuldades na pega e 
amamentação tardia. 

09h00 Sessão ordinária híbrida Trabalhos do Legislativo Estadual 

12h00 Com a Palavra Cinco vezes deputado estadual e vice-presidente da 
Assembleia Legislativa, Marcelo Santos /Podemos é o 
entrevistado do programa Com a Palavra desta semana. As 
demandas de Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Estado 
são foco da abordagem do parlamentar. Ele também destaca 
questões primordiais para a recuperação econômica com os 
problemas trazidos pela pandemia, como o equilíbrio das 
contas do estado e a segurança jurídica para atrair novos 
investidores. Santos explica ainda como o Estado precisa se 
preparar para iniciar a exploração das jazidas de Sal-gema na 
região Norte. 

12h30 Conta pra Gente A taxa de juros é tema do programa Conta pra Gente. O 
doutor em economia aplicada, Gercione Dionizio Silva, 
explica como são definidas as taxas de juros no país e como 
os juros podem impactar nossas decisões de consumo. 

13h00 Dedo de Prosa O jornalista Fabrício Fernandez apresenta o livro “Aprigio 
Lyrio: Simplesmente Mercúrio Cromo”, uma arqueologia 
afetiva sobre a vida do cantor e compositor capixaba Aprigio 
Lyrio. 

13h30 Parlamento Brasil Rio de janeiro trava batalha contra intolerância religiosa. 
Câmara de Pouso Alegre lança Estatuto da Criança e do 
Adolescente versão para crianças. 

14h00 Reunião híbrida da frente Defesa dos Direitos e Garantias das Crianças e dos 
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parlamentar  Adolescentes 

15h00 Sessão ordinária híbrida Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 Com a Palavra Cinco vezes deputado estadual e vice-presidente da 
Assembleia Legislativa, Marcelo Santos /Podemos é o 
entrevistado do programa Com a Palavra desta semana. As 
demandas de Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Estado 
são foco da abordagem do parlamentar. Ele também destaca 
questões primordiais para a recuperação econômica com os 
problemas trazidos pela pandemia, como o equilíbrio das 
contas do estado e a segurança jurídica para atrair novos 
investidores. Santos explica ainda como o Estado precisa se 
preparar para iniciar a exploração das jazidas de Sal-gema na 
região Norte. 

18h30 Dedo de Prosa O jornalista Fabrício Fernandez apresenta o livro “Aprigio 
Lyrio: Simplesmente Mercúrio Cromo”, uma arqueologia 
afetiva sobre a vida do cantor e compositor capixaba Aprigio 
Lyrio. 

19h00 Sessão solene  “Mulheres Sambistas” 

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

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

20h00 Parlamento Brasil Rio de janeiro trava batalha contra intolerância religiosa. 
Câmara de Pouso Alegre lança Estatuto da Criança e do 
Adolescente versão para crianças. 

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana debaterá o tema direito 
urbanístico. 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

22h45 Sessão ordinária híbrida Trabalhos do Legislativo Estadual 

22h45 Conta pra Gente A taxa de juros é tema do programa Conta pra Gente. O 
doutor em economia aplicada, Gercione Dionizio Silva, 
explica como são definidas as taxas de juros no país e como 
os juros podem impactar nossas decisões de consumo. 

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

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV Assembleia-ES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA QUARTA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 
NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 06 DE 
ABRIL DE 2022. 
 

(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, 
Hudson Leal, Luciano Machado, 
Raquel Lessa, Sergio Majeski, 
Torino Marques e Vandinho 
Leite; registraram presença 
virtual os senhores deputados 
Alexandre Xambinho, Bruno 
Lamas, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Dr. Emílio 
Mameri, Engenheiro José 
Esmeraldo, Erick Musso, Freitas, 
Gandini, Iriny Lopes, Janete de 
Sá, Luiz Durão, Marcelo Santos, 
Marcos Garcia, Marcos 
Madureira, Pr. Marcos Mansur, 
Renzo Vasconcelos e Theodorico 
Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) - Bom dia a todos. Primeiro 
quero dizer que o Regimento agora está sendo 
cumprido, porque quando não tiver ninguém da 
Mesa é o deputado mais idoso presente que 
assume a presidência. Por isso assumi a 
presidência.  

Havendo quorum, invocando a proteção 
de Deus, declaro aberta a nossa sessão e 
convido o deputado Danilo Bahiense para falar 
um texto da Bíblia. Peço a todos que fiquem em 
posição de respeito.  

 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Gênesis, 01:26)  

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) - Amém?  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Pela 

ordem, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) - Eu quero, só por gentileza, 
fazer a leitura do Expediente e em seguida eu 
dou a palavra a V. Ex.ª. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 

Obrigado, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) - Primeira fase do Expediente 
para simples despacho.  

Eu quero primeiro dizer que fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior, 
mas declaro aprovada conforme foi 
disponibilizada no site da Assembleia.  

Primeira fase então do Expediente para 
simples despacho.  

 

1. Ofício n.º 032/2022, do deputado 
Renzo Vasconcelos, comunicando a sua 
desfiliação do Partido Progressista - PP, e a sua 
filiação no Partido Social Cristão - PSC, bem 
como requerer que seja alterada em todos os 
canais desta Casa de Leis a informação do novo 
partido.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138554&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOG/138554-
202204041401150835-assinado.pdf#P138554 

 

Ciente. À Secretaria para registrar o 
comunicado e arquivar o processo.  

 

Dentro em breve também eu estarei 
pedindo, requerendo, aqui para alterar no 
painel o meu novo partido que é o Patriota. 
Obrigado, deputado colega Rafael Favatto.  

 

2. Ofício n.º 033/2022, do deputado 
Theodorico Ferraço, comunicando a sua 
desfiliação do Partido União Brasil, e a sua 
filiação no Partido Progressista - PP, bem como 
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requerer que seja alterada em todos os canais 
desta Casa de Leis a informação do novo 
partido. Documento na íntegra localizado no 
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138692&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOG/138692-
202204051505212342-assinado.pdf#P138692 

 
Ciente. À Secretaria para registrar o 

comunicado e arquivar o processo.  
 
3. Ofício n.º 034/2022, do deputado 

Carlos Von, comunicando que exercerá a 
liderança do partido Democracia Cristã – DC, 
nesta Casa de Leis.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138709&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOG/138709-
202204051628472766-assinado.pdf#P138709 

 
Ciente. À Secretaria para registrar o 

comunicado e arquivar o processo.  
 
Item 4 - Mensagem n.º 04/2022. 

 

4. Mensagem n.º 610/2022, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 086/2022, de autoria 
do deputado Luiz Durão, que institui, no Estado 
do Espírito Santo, o Fundo Estadual de 
Recursos da Venda dos Produtos Oriundos dos 
Trabalhos dos Detentos do Estado e dá outras 
providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138468&arquivo=Arqui
vo/Documents/MV/138468-
202204011548036504-assinado.pdf#P138468 

 

Ciente. À Comissão de Justiça.  
Eu quero retificar. Já disse 04, mas só 

para retificar que era 610 e passou a ser 04. 
Ciente. À Comissão de Justiça. 
 
Do item 05 ao item 14, tratam-se de 

mensagens governamentais respondendo a 

requerimentos de informações das senhoras e 
dos senhores deputados. 
 

5. Mensagem n.º 627/2022, do 
governador do Estado do Estado, 
encaminhando resposta ao Requerimento de 
Informação n.º 57/2022, do deputado Capitão 
Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138356&arquivo=Arquivo/Docu
ments/MR/138356-202203311352020057-
assinado.pdf#P138356  

 

6. Mensagem n.º 628/2022, do 
governador do Estado do Estado, 
encaminhando resposta ao Requerimento de 
Informação n.º 56/2022, do deputado Capitão 
Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138358&arquivo=Arquivo/Docu
ments/MR/138358-202203311435291209-
assinado.pdf#P138358  

 

7. Mensagem n.º 629/2022, do 
governador do Estado do Estado, 
encaminhando resposta ao Requerimento de 
Informação n.º 58/2022, do deputado Capitão 
Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138368&arquivo=Arquivo/Docu
ments/MR/138368-202203311507245471-
assinado.pdf#P138368  

 

8. Mensagem n.º 630/2022, do 
governador do Estado do Estado, 
encaminhando resposta ao Requerimento de 
Informação n.º 59/2022, do deputado Capitão 
Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138370&arquivo=Arquivo/Docu
ments/MR/138370-202203311516316108-
assinado.pdf#P138370  

 

9. Mensagem n.º 631/2022, do 
governador do Estado do Estado, 
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encaminhando resposta ao Requerimento de 
Informação n.º 60/2022, do deputado Capitão 
Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138373&arquivo=Arquivo/Docu
ments/MR/138373-202203311541455986-
assinado.pdf#P138373  

 

10. Mensagem n.º 632/2022, do 
governador do Estado do Estado, 
encaminhando resposta ao Requerimento de 
Informação n.º 61/2022, do deputado Capitão 
Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138373&arquivo=Arquivo/Docu
ments/MR/138373-202203311541455986-
assinado.pdf#P138373  

 
11. Mensagem n.º 633/2022, do 

governador do Estado do Estado, 
encaminhando resposta ao Requerimento de 
Informação n.º 63/2022, do deputado Capitão 
Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138447&arquivo=Arquivo/Docu
ments/MR/138447-202204011450543301-
assinado.pdf#P138447  

 
12. Mensagem n.º 634/2022, do 

governador do Estado do Estado, 
encaminhando resposta ao Requerimento de 
Informação n.º 64/2022, do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138475&arquivo=Arquivo/Docu
ments/MR/138475-202204011613547164-
assinado.pdf#P138475  

 
13. Mensagem n.º 635/2022, do 

governador do Estado do Estado, 
encaminhando resposta ao Requerimento de 
Informação n.º 66/2022, do deputado Capitão 
Assumção. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138481&arquivo=Arquivo/Docu
ments/MR/138481-202204011659353474-
assinado.pdf#P138481  

 
14. Mensagem n.º 636/2022, do 

governador do Estado do Estado, 
encaminhando resposta ao Requerimento de 
Informação n.º 68/2022, do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138483&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/138483-
202204011751229012-assinado.pdf#P138483 
 

O despacho para esses itens é: ciente. 
Encaminhado cópia do requerimento ao autor.  

 
15. Projeto de Lei n.º 155/2022, da 

deputada Iriny Lopes, que assegura a 
realização de batalhas Educacionais de Rima e 
outras apresentações de artistas de rua nos 
logradouros públicos no âmbito 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=138705&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/138705-
202204051602231793-assinado.pdf#P138705 
 

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

 
16. Requerimento n.º 008/2022, do 

deputado Renzo Vasconcelos, de retirada e 
arquivamento do Projeto de Lei n.º 111/2022, 
de sua autoria, que institui a isenção do 
imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS - nas operações internas 
com feijão, quando passadas de Pessoa Física 
para Pessoa Jurídica. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340032003100360034003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=136510&arquivo=Arqui
vo/Documents/RRP/136510-
202203101437196208-assinado.pdf#P136510 
 

Defiro. 
 

17. Requerimento n.º 009/2022, do 
deputado Renzo Vasconcelos, de retirada e 
arquivamento do Projeto de Lei n.º 109/2022, 
de sua autoria, que dispõe sobre a base de 
cálculo e o recolhimento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - 
no exercício de 2022, congelando a tabela de 
referência. 

Documento na íntegra localizado no 
endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=136504&arquivo=Arqui
vo/Documents/RRP/136504-
202203101431287763-assinado.pdf#P136504 
 

Defiro. 
 

Segunda parte do Expediente, sujeito à 
deliberação. 

Vamos verificar se tem quorum. 
Marquinhos, me ajuda aqui se tem quorum. 
Olha o painel, por favor. (Pausa) 

Tem quorum.  
Convido o deputado Adilson Espindula 

que possa assumir a presidência, por favor. 
Enquanto o deputado se encaminha para 

a Mesa, item dezoito. 
 

18. Requerimento de Urgência n.º 
021/2022, do deputado Gandini, líder do 
CIDADANIA, ao Projeto de Lei n.º 122/2019, de 
sua autoria, que dispõe sobre a temperatura 
adequada a ser observada na climatização das 
salas de aula nas unidades de ensino público 
no 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=134457&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/134457-
202202151357266903-assinado.pdf#P134457 

Em votação. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) – 
Deputado Hércules, antes da votação, eu 
gostaria de consultar a Mesa porque tem um 
projeto com o mesmo teor do deputado 
Theodorico Ferraço. Esse projeto não deveria 
estar apensado ao projeto do Theodorico 
Ferraço? 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Então, realmente, se tem o 
mesmo teor, tem que ser apensado ao projeto 
do deputado Theodorico Ferraço. Ok? 

Então, eu sugiro que esse item nós não 
votemos para verificar. Viu, Marquinhos? Se 
tiver realmente o projeto, como disse o 
deputado... (Pausa) 

A assessoria da Mesa, o Marquinhos, 
sugere, deputado, nosso querido Majeski, que a 
gente possa votar e, depois, a Mesa vai 
consultar se existe matéria no mesmo teor e 
que, então, poderá fazer a juntada desse 
projeto. Ok? (Pausa) 

Obrigado. 
Então, vamos colocar em votação. 
Os deputados e as deputadas que 

aprovam permaneçam como estão, os 
contrários se manifestem. (Pausa) 

Naturalmente, foi aprovado. 
Vou passar, então, a presidência para o 

deputado Adilson Espindula. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 
Senhor presidente, Adilson Espindula, pela 
ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PDT) – Pela ordem, deputado 
Capitão Assumção. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 
Quero solicitar a V. Ex.ª um minuto de silêncio 
em virtude da morte do capitão Luiz Carlos 
Mota, que é um policial que, durante muito 
tempo, prestou relevantes serviços à nossa 
corporação, à sociedade capixaba e também à 
nossa gloriosa Banda de Música da Polícia 
Militar do Espírito Santo.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340032003100360034003A00540052004100, Documento 

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

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PDT) – Deputado, só vamos 
terminar a fase do pequeno Expediente e nós já 
vamos, então, fazer um minuto de silêncio. 
 

19. Requerimento de Urgência n.º 
77/2022, do deputado Torino Marques e 
outros,  ao Projeto de Lei n.º 366/2020, de sua 
autoria, que altera o artigo 1º da Lei n.º 11.134, 
de 02 de junho de 2020, dando prazo 
indeterminado aos laudos do transtorno do 
espectro autista (TEA). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=138679&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/202204051437310273-
assinado(50672)(50671).pdf#P138679 
 

Em votação. 
As deputadas e os deputados que 

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

Aprovado. 
Do item 20 ao item 68, tratam-se de 

indicações das comissões parlamentares das 
senhoras deputadas, dos senhores deputados. 
 

20. Indicação n.º 2076/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Barra de 
São Francisco, acerca da seguinte matéria: 
criação da campanha ‘adote um adolescente 
aprendiz’, a fim de estimular empresas de 
médio e grande porte a inserir adolescentes a 
partir de 14 anos no mercado de trabalho, na 
forma da Lei. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138425&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138425-202204011055364703(50454)-
assinado(50452)(50453).pdf#P138425  
 

21. Indicação n.º 2077/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 

presidente da Câmara Municipal de Boa 
Esperança, acerca da seguinte matéria: criação 
da campanha ‘adote um adolescente aprendiz’, 
a fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138426&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138426-202204011058174394(50458)-
assinado(50456)(50457).pdf#P138426  

 
22. Indicação n.º 2078/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus 
do Norte, acerca da seguinte matéria: criação 
da campanha ‘adote um adolescente aprendiz’, 
a fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138427&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138427-202204011102585807(50462)-
assinado(50460)(50461).pdf#P138427  

 
23. Indicação n.º 2079/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Brejetuba, 
acerca da seguinte matéria: criação da 
campanha ‘adote um adolescente aprendiz’, a 
fim de estimular empresas de médio e grande 
porte a inserir adolescentes a partir de 14 anos 
no mercado de trabalho, na forma da Lei. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138428&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138428-202204011104518934(50466)-
assinado(50464)(50465).pdf#P138428  

 
24. Indicação n.º 2099/2022, do 

deputado Bruno Lamas ao governador do 
Estado do Estado, para que seja providenciado 
a Reforma/Manutenção da Ponte Valdir que 
fica na estrada que liga Apiacá ao trevo de 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340032003100360034003A00540052004100, Documento 

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

http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=138679&tipo=12&ano=2020
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=138679&arquivo=Arquivo/Documents/RU/202204051437310273-assinado(50672)(50671).pdf#P138679
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Carabuçu, vez que esse PONTE encontra em 
estado crítico e colocando em risco a vida de 
todos que nele trafegam. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138428&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138428-202204011104518934(50466)-
assinado(50464)(50465).pdf#P138428  

 

25. Indicação n.º 2103/2022, da 
deputada Raquel Lessa ao governador do 
Estado do Estado, que “Solicita aquisição de 
um Caminhão para Associação de Agricultores 
Familiares do Loubak e Adjacência – AFALOA 
em Cedrolândia, Nova Venécia”. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138532&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138532-202204041235570095-
assinado.pdf#P138532  

 

26. Indicação n.º 2126/2022, do 
deputado Carlos Von ao governador do Estado, 
para reconstrução do cais no bairro do 
Perocão, em Guarapari/ES, a fim de 
restabelecer as condições de segurança e 
qualidade de vida aos moradores da região. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138641&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138641-202204051151522394-
assinado.pdf#P138641  

 

27. Indicação n.º 2127/2022, do 
deputado Carlos Von ao governador do Estado, 
para implementação de medidas concretas a 
serem realizadas na comunidade de Santa 
Margarida, localizada em Guarapari/ES, para 
elevar o quantitativo da polícia ostensiva em 
patrulhamento no bairro feito pela Polícia 
Militar. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138647&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138647-202204051156595995-
assinado.pdf#P138647  

 

28. Indicação n.º 2128/2022, do 
deputado Carlos Von ao governador do Estado, 

para construção de caixas secas na região de 
Jacarandá e Vargem Fria, comunidades 
localizadas em Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138646&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138646-202204051155477399-
assinado.pdf#P138646  

 

29. Indicação n.º 2129/2022, do 
deputado Carlos Von ao governador do Estado, 
para instalação de uma Estação Radio Base 
(ERB) na altitude mais elevada da comunidade 
de Rio Calçado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138645&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138645-202204051154117553-
assinado.pdf#P138645  

 

30. Indicação n.º 2130/2022, do 
deputado Marcos Garcia ao governador do 
Estado, para implantação do Projeto Campo 
Bom de Bola, na comunidade do Juncado, 
município de Sooretama. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138658&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138658-202204051224101656-
assinado.pdf#P138658  

 

31. Indicação n.º 2131/2022, do 
deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para aquisição de uma 
retroescavadeira para atender a agricultura do 
município de Alto Rio Novo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=137765&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/137765-202203231403452264-
assinado.pdf#P137765  

 

32. Indicação n.º 2132/2022, do 
deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para aquisição de dois (02) drones para 
benefício da Polícia Militar e Civil do município 
de Nova Venécia. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340032003100360034003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=137763&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/137763-202203231358231319-
assinado.pdf#P137763  

 

33. Indicação n.º 2133/2022, do 
deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para aquisição de calçamento e meio 
fio para a comunidade de Alto Liberdade, no 
município de Marilândia. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=137762&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/137762-202203231354442875-
assinado.pdf#P137762  

 

34. Indicação n.º 2134/2022, do 
deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para solicitação de uma moto para 
usufruto da Associação de catadores de 
materiais recicláveis do município de 
Ecoporanga. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=137342&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/137342-202203181345307286-
assinado.pdf#P137342  

 

35. Indicação n.º 2135/2022, do 
deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para corte/desmonte de rochas as 
margens de trecho situado na rua Muniz Freire, 
na Sede do município de Iconha, para fins de 
alargamento de uma das principais ruas do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=137092&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/137092-202203161333516046-
assinado.pdf#P137092  

 
36. Indicação n.º 2136/2022, do 

deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para calçamento de trechos de ruas do 
município de Iconha. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=137091&arquivo=Arquivo/Docu

ments/IND/137091-202203161333150108-
assinado.pdf#P137091  

 

37. Indicação n.º 2137/2022, do 
deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para aquisição de um veículo Fiat 
Doblo para o Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Ecoporanga. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=137089&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/137089-202203161313199612-
assinado.pdf#P137089  

 

38. Indicação n.º 2138/2022, do 
deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para aquisição de uma carreta agrícola 
hidráulica basculante para trator de 75 CV. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=136998&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/136998-202203151447391976-
assinado.pdf#P136998  

 

39. Indicação n.º 2139/2022, do 
deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para aquisição de uma grade aradora 
com 12 discos de 28" de diâmetro e 
movimentação vertical do conjunto da grade 
aradora acionado por sistema hidráulico 
acoplado ao trator de 75 CV, no município de 
Alto Rio Novo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=136997&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/136997-202203151446536818-
assinado.pdf#P136997  

 

40. Indicação n.º 2140/2022, do 
deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para doação de veículo usado para a 
utilização de transporte de animais em 
situação de abandono ou que necessitam de 
socorro para o município de Marilândia. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=136995&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/136995-202203151435100710-
assinado.pdf#P136995  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340032003100360034003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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41. Indicação n.º 2141/2022, do 
deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para aquisição de uma ambulância 
para a Secretaria Municipal de Saúde do 
município de Marilândia. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=136994&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/136994-202203151434090396-
assinado.pdf#P136994  

 
42. Indicação n.º 2142/2022, do 

deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para construção de uma ponte de 
concreto na rodovia ES-010, próximo a 
Associação de Moradores da Comunidade do 
Degrado, no município de Linhares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=136819&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/136819-202203141352133657-
assinado.pdf#P136819  

 
43. Indicação n.º 2143/2022, do 

deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para asfaltamento da avenida das 
estrelas localizadas no pontal do Ipiranga, no 
município de Linhares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=136815&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/136815-202203141337369731-
assinado.pdf#P136815  

 
44. Indicação n.º 2144/2022, do 

deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para calçamento da avenida João 
Carreta (4ª avenida), no município de Linhares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=136813&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/136813-202203141336581293-
assinado.pdf#P136813  

 

45. Indicação n.º 2145/2022, do 
deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para viabilização de materiais 

esportivos para os projetos esportivos sociais 
do bairro de Jabaraí, no município de 
Guarapari. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=136691&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/136691-202203111509102887-
assinado.pdf#P136691  

 

46. Indicação n.º 2146/2022, do 
deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para construção de uma quadra 
poliesportiva no bairro de Jabaraí, no 
município de Guarapari. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=136688&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/136688-202203111505562570-
assinado.pdf#P136688  

 

47. Indicação n.º 2147/2022, do 
deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para construção de uma praça no 
bairro de Jabaraí, no município de Guarapari. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=136685&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/136685-202203111434299559-
assinado.pdf#P136685  

 

48. Indicação n.º 2148/2022, do 
deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para viabilização de recursos para 
manilhar o valão do bairro de Jabaraí, no 
município de Guarapari. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=136683&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/136683-202203111419538759-
assinado.pdf#P136683  

 

49. Indicação n.º 2149/2022, do 
deputado Renzo Vasconcelos ao governador do 
Estado, para ampliação de horários e 
quantidades de ônibus no bairro de Jabaraí, no 
município de Guarapari. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340032003100360034003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=136682&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/136682-202203111412209373-
assinado.pdf#P136682  

 

50. Indicação n.º 2150/2022, do da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Linhares, 
para adoção das medidas necessárias para 
vedação à venda, produção, propaganda e 
divulgação de brinquedos, roupas e jogos 
eletrônicos que promovam a ideologia de 
gênero nos estabelecimentos comerciais no 
âmbito do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138654&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138654-202204051206142570(50656)-
assinado(50655).pdf#P138654  

 

51. Indicação n.º 2151/2022, do da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Mantenópolis, para adoção das medidas 
necessárias para vedação à venda, produção, 
propaganda e divulgação de brinquedos, 
roupas e jogos eletrônicos que promovam a 
ideologia de gênero nos estabelecimentos 
comerciais no âmbito do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138655&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138655-202204051207470540(50660)-
assinado(50659).pdf#P138655  

 

52. Indicação n.º 2152/2022, do da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Marataízes, para adoção das medidas 
necessárias para vedação à venda, produção, 
propaganda e divulgação de brinquedos, 
roupas e jogos eletrônicos que promovam a 
ideologia de gênero nos estabelecimentos 
comerciais no âmbito do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138656&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138656-202204051209231949(50664)-
assinado(50663).pdf#P138656  

 

53. Indicação n.º 2153/2022, do da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Marechal 
Floriano, para adoção das medidas necessárias 
para vedação à venda, produção, propaganda e 
divulgação de brinquedos, roupas e jogos 
eletrônicos que promovam a ideologia de 
gênero nos estabelecimentos comerciais no 
âmbito do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138657&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138657-202204051211441327(50668)-
assinado(50667).pdf#P138657  

 

54. Indicação n.º 2154/2022, do da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Itarana, 
para adoção das medidas necessárias para 
vedação à venda, produção, propaganda e 
divulgação de brinquedos, roupas e jogos 
eletrônicos que promovam a ideologia de 
gênero nos estabelecimentos comerciais no 
âmbito do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138642&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138642-202204051151493175(50632)-
assinado(50631).pdf#P138642  

 
55. Indicação n.º 2155/2022, do da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Iúna, para 
adoção das medidas necessárias para vedação 
à venda, produção, propaganda e divulgação 
de brinquedos, roupas e jogos eletrônicos que 
promovam a ideologia de gênero nos 
estabelecimentos comerciais no âmbito do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340032003100360034003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138644&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138644-202204051153402086(50636)-
assinado(50635).pdf#P138644  

 

56. Indicação n.º 2156/2022, do da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, 
para adoção das medidas necessárias para 
vedação à venda, produção, propaganda e 
divulgação de brinquedos, roupas e jogos 
eletrônicos que promovam a ideologia de 
gênero nos estabelecimentos comerciais no 
âmbito do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138648&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138648-202204051200142718(50640)-
assinado(50639).pdf#P138648  

 

57. Indicação n.º 2157/2022, do da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Jerônimo 
Monteiro, para adoção das medidas 
necessárias para vedação à venda, produção, 
propaganda e divulgação de brinquedos, 
roupas e jogos eletrônicos que promovam a 
ideologia de gênero nos estabelecimentos 
comerciais no âmbito do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138650&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138650-202204051201375689(50644)-
assinado(50643).pdf#P138650  

 
58. Indicação n.º 2158/2022, do da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de João Neiva, 
para adoção das medidas necessárias para 
vedação à venda, produção, propaganda e 
divulgação de brinquedos, roupas e jogos 
eletrônicos que promovam a ideologia de 
gênero nos estabelecimentos comerciais no 
âmbito do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138651&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138651-202204051202579909(50648)-
assinado(50647).pdf#P138651  

 
59. Indicação n.º 2159/2022, do da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
presidente da Câmara Municipal de Laranja da 
Terra, para adoção das medidas necessárias 
para vedação à venda, produção, propaganda e 
divulgação de brinquedos, roupas e jogos 
eletrônicos que promovam a ideologia de 
gênero nos estabelecimentos comerciais no 
âmbito do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138653&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138653-202204051204346630-
assinado(50652)(50651).pdf#P138653  

 
60. Indicação n.º 2160/2022, do 

deputado Carlos Von ao governador do Estado, 
para adoção de medidas administrativas e 
concretas necessárias para que seja realizada a 
elaboração de estudo de viabilidade para 
efetivar a construção de uma quadra 
poliesportiva que atenda a prática de esportes 
pelos alunos da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental de Rio Claro. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138640&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138640-202204051150070204-
assinado.pdf#P138640  

 
61. Indicação n.º 2161/2022, do 

deputado Dr. Emílio Mameri ao governador do 
Estado, para que tome todas as medidas 
necessárias ao fornecimento de merenda 
escolar aos professores e demais servidores da 
educação, em efetivo exercício nas escolas 
públicas estaduais, visando assim, garantir 
todo o cuidado com suas necessidades 
nutricionais, o que, notadamente, mostra que 
a matéria está ligada a proteção e defesa da 
saúde desta importante parcela de nossa 
população. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340032003100360034003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138712&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138712-202204051631572770-
assinado.pdf#P138712  

 
62. Indicação n.º 2162/2022, do 

deputado Theodorico Ferraço ao governador 
do Estado, para que sejam adotadas as 
medidas cabíveis para que o trecho da ES 341 
que liga as cidades de Pancas e Alto Rio Novo, 
especialmente no local conhecido como Morro 
do Eucalipto, seja devidamente sinalizado, bem 
como que sejam providenciadas todas as 
demais ações necessárias no intuído de ser 
oferecida uma maior segurança para os 
motoristas que trafegam pela referida rodovia. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138708&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138708-202204051618011658-
assinado.pdf#P138708  

 
63. Indicação n.º 2163/2022, do 

deputado Luiz Durão ao governador do Estado, 
para aquisição de uma carreta para Trator 
agrícola, para a Associação dos Moradores e 
Produtores Rurais da Comunidade de Bom Ver 
- Alegre/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138699&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138699-202204051530455501-
assinado.pdf#P138699  

 
64. Indicação n.º 2164/2022, do 

deputado Luiz Durão ao governador do Estado, 
para aquisição de uma lâmina traseira para 
Trator agrícola, para a Associação dos 
Moradores e Produtores Rurais da Comunidade 
de Bom Ver - Alegre/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138698&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138698-202204051525568307-
assinado.pdf#P138698  

65. Indicação n.º 2165/2022, do 
deputado Luiz Durão ao governador do Estado, 
para aquisição de uma batedeira de milho e 
feijão, para a Associação dos Moradores e 
Produtores Rurais da Comunidade de Bom Ver 
- Alegre/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138697&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138697-202204051519314548-
assinado.pdf#P138697  

 
66. Indicação n.º 2166/2022, do 

deputado Luiz Durão ao governador do Estado, 
para aquisição de um trator agrícola para 
atender às demandas da Secretaria Municipal 
de Agricultura do município de Boa 
Esperança/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138694&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138694-202204051515355324-
assinado.pdf#P138694  

 
67. Indicação n.º 2167/2022, do 

deputado Luiz Durão ao governador do Estado, 
para instalação de uma academia popular para 
atender a Comunidade do Bairro Rúbia, 
município de Nova Venécia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138693&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138693-202204051511234693-
assinado.pdf#P138693  

 
68. Indicação n.º 2168/2022, do 

deputado Luiz Durão ao governador do Estado, 
para aquisição de um veículo utilitário para 
atender às demandas da Secretaria Municipal 
de Agricultura do município de Boa 
Esperança/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Proces
so2/Digital.aspx?id=138720&arquivo=Arquivo/Docu
ments/IND/138720-202204051714060186-
assinado.pdf#P138720  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340032003100360034003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
As deputadas e os deputados que 

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

Aprovadas todas as indicações.  
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Senhor 
presidente, eu gostaria de justificar voto.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Para justificar o voto com a 
palavra o deputado Marcos Garcia; logo em 
seguida, o deputado Sergio Majeski.  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PL) – Deputado Danilo Bahiense também. 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Bom dia, 
presidente! Bom dia a todos que nos assistem 
neste momento pelos canais de comunicação da 
Assembleia Legislativa. 

Eu quero aqui, neste momento, senhor 
presidente, agradecer aos nobres deputados e 
deputadas que aprovaram a nossa Indicação n.º 
2130/2022. A solicitação é a implantação do 
Projeto Campo Bom de Bola na comunidade do 
Juncado, no município de Sooretama. A 
indicação, senhor presidente, dá voz a uma 
reivindicação antiga dos moradores do Juncado, 
que é interior do município de Sooretama, que 
já possui até um terreno para abrigar o projeto 
para a comunidade, que é um projeto muito 
importante para essa região.  

A implantação de um Campo Bom de 
Bola traz benefícios para toda a comunidade. Ele 
incentiva a prática de esportes contribuindo 
para a qualidade de vida e saúde dos 
moradores, senhor presidente. Eu falo que o 
esporte forma verdadeiros cidadãos, e nós 
estamos aqui com o objetivo de levar o 
benefício, levar os investimentos necessários 
para essas regiões mais necessitadas.  

Então, eu quero devolver a palavra a V. 
Ex.ª e deixar o meu bom-dia a todos vocês.  

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Bom dia, deputado! 

Pela ordem, deputado Doutor Hércules.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Quero parabenizar o deputado Marcos Garcia, 
que ele realmente justificou o voto. É o que o 
Sergio Majeski vai fazer daqui a pouco, justificar 
o voto. Ele vai falar o assunto que foi votado. O 
que nós estamos vendo aqui, inclusive ontem, 
assuntos totalmente diferentes do que foi 
votado. Então, é preciso que a gente obedeça 
ao Regimento Interno, porque, senão, esta Casa 
vira a casa da mãe Joana, e não pode ser. A 
Assembleia é uma Casa de respeito, é a nossa 
Casa. Então, quando nós não respeitamos o 
Regimento Interno, nós estamos desrespeitando 
o cidadão que está assistindo a nossa sessão.  
 Parabéns, Marcos Garcia, que você realmente 
justificou o seu voto! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Com a palavra o deputado 
Sergio Majeski, para justificar o voto.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 
Presidente, eu vou fazê-lo daqui mesmo.  

Tem uma indicação do deputado Emílio 
Mameri sobre a questão da merenda escolar, 
para que os professores possam merendar. 
Também esse tema foi fruto de uma discussão 
que tivemos aqui esta semana, por ocasião de 
um projeto de lei apresentado pelo deputado 
Theodorico Ferraço. E é algo que já foi 
apresentado em outras ocasiões também, já foi 
indicado por outros deputados, inclusive eu já 
fiz essa indicação também, como nós falamos 
naquela ocasião.  

Para que os professores possam 
merendar na escola, o Governo tem que entrar 
com uma participação maior nisso, porque a 
merenda escolar é paga por um fundo federal e 
complementada pelo Estado. Então, para os 
professores merendarem, o Estado tem que 
complementar com um volume maior, que para 
o Estado não seria nada.  

Eu volto a dizer aquilo que eu disse na 
tribuna na segunda-feira, quando discutíamos o 
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projeto do deputado Theodorico Ferraço. É até 
vergonhoso que a gente fique mendigando a 
possibilidade de professores poderem comer a 
mesma merenda que os alunos, porque isso 
seria, deputado Adilson, para o Governo do 
Estado, uma ninharia. E aí, às vezes, ainda, 
complementam dizendo: Ah! Não! Porque isso 
vai causar custo para o Estado, e também 
porque os professores recebem tíquete-
alimentação.  

Volto a dizer, o tíquete-alimentação de 
professores que têm a carga horária de vinte e 
cinco horas é cento e setenta reais, não dá para 
comer uma semana, e quem tem uma carga 
horária de quarenta horas tem o tíquete de 
trezentos reais, que muito obviamente não é 
suficiente para comer durante um mês também. 

Então, é algo que o Governo poderia já 
ter resolvido, poderia ter cedido já, 
principalmente agora, deputado Adilson, com a 
nova BNCC, com o Novo Ensino Médio e o 
horário integral, a carga horária dos professores 
foi estendida. Então, muitas vezes, os 
professores não estão tendo tempo de almoçar 
entre um turno e outro.  

Então, parabenizo o deputado Emílio, 
nós também já indicamos isso, como outros 
deputados já indicaram. O deputado Theodorico 
Ferraço, inclusive esta semana, nós discutimos o 
projeto dele sobre isso também. E é isso! 

Obrigado, deputado Adilson.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Com a palavra, para 
justificar voto, deputado Delegado Danilo 
Bahiense. 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PL) – Bom dia, presidente Adilson, bom dia, 
senhores deputados, deputadas, todos que nos 
assistem pela TV Assembleia e aos servidores 
desta Casa.  

Parabenizar a fala do nosso deputado 
Sergio Majeski. Realmente, esse tíquete é muito 
baixo. Deputado Sergio, na minha família, vários 
professores: professora Deusdedith, professor 
Derli, professor Raimundo Ladislau, professor 
Dioceles, professora Dorcas, professora Dagmar, 
e a gente via a dificuldade, quantas vezes, 
dentro do veículo almoçando, porque só tinha 

quinze minutos de um turno para o outro, e era 
uma situação complicada. Às vezes, os veículos 
no sol quente, naquela época, não tinha ar-
condicionado, o veículo no sol quente, e a 
pessoa tendo que almoçar ali.  

Mas a situação da Polícia também é 
ruim, deputado Majeski. O tíquete de um 
delegado de Polícia, de investigador de Polícia, 
de escrivão de Polícia, de médico legista é 
trezentos reais. E, às vezes, com grandes 
deslocamentos, porque a Polícia realiza muitas 
operações no interior do estado, com grande 
deslocamento, às vezes, lugar em que a refeição 
é mais cara, então, também, é lamentável que 
seja tão baixo esse tíquete da Polícia Civil.  

Mas eu quero agradecer, presidente, aos 
nossos pares por haverem votado, à 
unanimidade, as nossas indicações, inclusive na 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, composta pela minha pessoa, 
como presidente; Capitão Assumção, vice-
presidente; deputado Torino Marques, também 
membro efetivo; Luciano Machado e Carlos 
Von. São quatro indicações para a criação da 
campanha Adote um Adolescente Aprendiz.  

Tenho falado aqui, a semana toda, com 
relação a isso, mas, realmente, é muito 
importante que os nossos jovens tenham 
oportunidades. Hoje mesmo, o meu enteado de 
quatorze anos teve uma oportunidade dessa e 
ficou numa felicidade que não tem tamanho. 
Um menino de catorze anos com seu primeiro 
emprego, ter a sua renda. É óbvio que as 
empresas têm que cobrar para que ele também 
tenha uma boa produção na escola.  

E, também, com relação às dez 
indicações para adoção das medidas necessárias 
para a venda, a produção de propaganda, 
divulgação de brinquedos, roupas, jogos 
eletrônicos que promovam a ideologia de 
gênero nos estabelecimentos comerciais, no 
âmbito do município. Isso, certamente, foi fruto 
das reuniões que fizemos, reivindicações dos 
conselheiros tutelares e demais autoridades 
aqui do estado do Espírito Santo. E eu agradeço 
a todos, inclusive aos meus pares. 

Muito obrigado, presidente! 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Pela 
ordem, senhor presidente! 
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O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Pela ordem, deputado 
Torino Marques.  
 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 
Muito bom dia, querido amigo Adilson 
Espindula, telespectadores, público que nos 
assiste neste momento, internautas também.  
 Hoje, dia 6 de abril, quero agradecer também, 
claro, a Deus por mais um dia de vida e aos 
parlamentares da Assembleia Legislativa, que 
deliberaram, ou seja, aprovaram o 
Requerimento de Urgência n.º 77, que entrou 
na segunda fase do Expediente e estava sujeito 
à deliberação, o item 19, que são vitórias que 
deixam o povo capixaba muito mais feliz. 
Vitórias memoráveis, como a definição do prazo 
de cinco anos de validade para os laudos que 
atestam o espectro autista para os portadores 
do TEA. 

Essa lei já está em vigor e eu coloquei, 
hoje, em tramitação na comissão desta Casa, 
outro projeto muito interessante, uma vírgula 
que a gente cria, que torna esse prazo 
indeterminado.  

Quero agradecer, claro, aos 
parlamentares da Assembleia Legislativa, e é 
mais uma vitória para a família TEA do meu 
glorioso e amado Espírito Santo. 

Obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Antes de passarmos à fase 
da Ordem do Dia, faremos um minuto de 
silêncio a pedido do ilustre deputado Capitão 
Assumção, pelo falecimento do capitão Luis 
Carlos Mota. 

Deputado Sergio Majeski.  
 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente, 
tinha solicitado a palavra. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 
Deputado Adilson, eu quero, também, me 
somar a esse pedido de minuto de silêncio do 
Capitão Assumção, e gostaria, ainda, de pedir 
também um minuto de silêncio em virtude do 
falecimento da dona Arminda Jacob Berger, que 
V. Ex.ª também conhece muito bem. 

Dona Arminda é uma pessoa que 
conheço desde que me entendo por gente, uma 

pessoa muito querida na comunidade de Santa 
Maria de Jetibá. Estudei com um dos filhos dela; 
dois na verdade. Um dos filhos dela já faleceu, o 
Jorginho. Fui colega do pastor Josemar Berger. 
Somos amigos. O senhor foi colega do ex-
vereador Lindomar Berger.  

Então, dona Arminda partiu ontem, deixa 
muita saudade, mas, ao mesmo tempo, uma 
pessoa que deu a sua contribuição à 
comunidade de Santa Maria de Jetibá. Então, os 
meus sentimentos a toda família da dona 
Arminda e peço esse minuto de silêncio.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Faço das palavras suas as 
minhas e que o nosso bondoso Deus possa 
consolar os familiares nesse momento de 
extrema tristeza.  

Com a palavra a deputada Iriny Lopes.  
 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente, 
eu já me expressei mais de uma vez aqui, a 
necessidade que temos de separar as votações 
feitas em bloco. Os deputados todos aqui, todos 
e todas representam um setor da sociedade, 
representam aquilo que eles pensam e que faz 
com que os eleitores e eleitoras confiem o seu 
voto a eles e a elas. Eu sou feminista, eu sou 
uma pessoa de esquerda. Então, eu já expressei 
e nós já fizemos esse debate, vou insistir sempre 
nisso, nós já fizemos esse debate sobre essa 
fake que foi jogada no país, eu ainda era 
deputada federal dentro da Comissão de Saúde 
e Assistência Social da Câmara Federal, que se 
começou esse instrumento para fazer luta 
política ideológica, que não estou criticando, ela 
é legítima dentro da sociedade, porque ela 
expressa as opiniões, mas não existe no Brasil e 
nem no mundo nada que se chame ideologia de 
gênero. Todas as matérias que contiverem esse 
conteúdo, o meu voto sempre será contrário.  

Por favor, registre.  
 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Deputada Iriny Lopes, fica 
registrado então o seu voto contrário. Poderia 
me dizer quais as indicações que a senhora vota 
contra?  
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A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu estou 
aqui sem todas as informações neste momento. 
Daqui a alguns segundos eu passo para o 
senhor, só um momento.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Ok.  

Com a palavra o deputado Torino 
Marques. 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 
Senhor presidente, no dia 25 de março, nós 
tivemos o falecimento de um cantor, de um 
músico capixaba, e eu informo com pesar e peço 
também esse minuto de silêncio. É o Cláudio 
França da banda Big Bet Blues Band. Então, 
aconteceu no dia 25 de março, mas nunca é 
tarde. Cláudio França. Nunca é tarde demais 
para a gente desejar um minuto de silêncio 
nesse momento de pesar que toda a família do 
Cláudio França passa, continua passando. E que 
Deus abençoe a chegada dele, a partida dele e 
abençoe os familiares que vão permanecer aqui 
na Terra. Que a sua história, o seu legado na Big 
Bet Blues Band continue sendo levada pelos 
integrantes que ainda fazem parte dessa grande 
banda, que trouxe o blues para o estado do 
Espírito Santo. Muito obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – Neste momento então 
faremos um minuto de silêncio a pedido do 
deputado Capitão Assumção, Torino Marques, 
deputado Sergio Majeski e eu, deputado Adilson 
Espindula.  

 
 (A Casa presta a homenagem) 
 
Neste momento passamos à fase da 

Ordem do Dia.  
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente, 

eu já localizei aqui. Posso falar, presidente? 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – Pode falar, deputada Iriny. 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Vai do 

número 20 ao número 23. E estou verificando se 
mais à frente tem mais alguma. 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 
Presidente, pela ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – Fica registrado, deputada 
Iriny Lopes. 

Com a palavra o deputado Capitão 
Assumção. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 

Obrigado, presidente.  
Quero lembrá-los, nossos nobres 

deputados, que hoje a nossa sesquicentenária 
Polícia Militar do Espírito Santo comemora 
cento e oitenta e sete anos de vitória, em defesa 
da sociedade capixaba.  

Então, senhores deputados, fiquem à 
vontade. Deputado Torino, deputado 
Theodorico, deputado Danilo - todos que estão 
aqui -, Vandinho Leite, é um prazer estar aqui 
com vocês para poder comemorar essa data. 
Raquel Lessa está aqui conosco também. E 
todos os demais. Deputado Sergio Majeski. 
Então, é uma honra estar aqui com vocês e 
poder falar dessa data importante - Dary Pagung 
- para a nossa sociedade. Cento e oitenta e sete 
anos de vitória da nossa gloriosa Polícia Militar 
do Espírito Santo. Obrigado, presidente.  

Nossos heróis capixabas! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Passamos à fase da Ordem 
do Dia.  
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado 
Adilson!  
 

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

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu 
gostaria de pedir recomposição de quorum, 
depois da deputada Iriny, parece que ela... 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Ok, deputado.  

Com a palavra a deputada Iriny Lopes. 
 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu 
acrescento aqui também dos itens 51 a 59. A 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340032003100360034003A00540052004100, Documento 

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



34 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 13 de abril de 2022 

mesma situação da inclusão de proibição de 
propaganda que induza à política de gênero. 
Então, aqui eu concluo a minha verificação dos 
itens que eu votarei contra.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Ok, deputada. Fica 
registrado. 

A pedido do líder do Governo, vamos 
fazer, então, a recomposição de quorum. 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – 
Ferraço está presente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Ok. Vamos então fazer a 
recomposição de quorum. 

Adilson Espindula, presente. 
Alexandre Xambinho? Ausente. 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 

Presente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) - Bruno Lamas?  
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Presente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) - Capitão Assumção? (Pausa)  
Presente. 
Carlos Von?  

 
O SR. CARLOS VON – (PDC) – Presente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – Presente.  
Coronel Alexandre Quintino? (Pausa)  
Dary Pagung está presente. Está não? 

(Pausa)  
Delegado Danilo Bahiense? (Pausa)  
Presente.  
Doutor Hércules?  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Presidente, pela ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – Dr. Emílio Mameri? 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – O 
Dary Pagung que pediu a recomposição de 
quorum, ele tem que estar presente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Eu já constei a presença 
dele.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Tem que registrar a presença.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Já constei a presença dele, 
deputado Doutor Hércules. 

Dr. Emílio Mameri? 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado 
Adilson! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Deputado Dr. Rafael 
Favatto? 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – V. Ex.ª já 
tinha registrado, mas quem manda no 
Regimento é Doutor Hércules. Então, tem que 
respeitar. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – José Esmeraldo? (Pausa)  

Freitas? (Pausa) 
Deputado Gandini? (Pausa)  
Deputado Hudson Leal? (Pausa)  
Deputada Iriny Lopes?  

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presente. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) – 

Deputada Janete de Sá? (Pausa)  
Deputado Luciano Machado? (Pausa)  
Deputado Luiz Durão? 

 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Presente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – Luiz Durão presente. 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa)  
Deputado Marcos Garcia? (Pausa)  
Deputado Marcos Madureira? (Pausa)  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340032003100360034003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, quarta-feira, 13 de abril de 2022 Diário do Poder Legislativo - 35 

Deputado Pr. Marcos Mansur? (Pausa)  
Deputada Raquel Lessa? (Pausa)  
Deputado Renzo Vasconcelos? (Pausa)  

  
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PSC) – 

Presente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Renzo presente.  

Deputado Sergio Majeski? (Pausa) 
Presente. 
Deputado Theodorico Ferraço?  

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – 
Presente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Presente. 

Deputado Torino Marques presente. 
Deputado Vandinho Leite? (Pausa)  
Presente. 
Temos quinze deputados presentes.  
Há quorum para a manutenção da 

sessão.  
  

1.Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 905/2019, do 
deputado Vandinho Leite. 
 Convoco a Comissão de Mobilidade Urbana 
para oferecer parecer oral à matéria. Deputado 
Marcelo Santos está com prazo regimental. 
(Pausa) 

Como o deputado não está presente, nós 
vamos passar para o item n.º 2. 

2. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
15/2022, do deputado Sergio Majeski.  

Parecer oral da Comissão de Justiça pela 
constitucionalidade, com emenda de autoria do 
deputado Gandini. Pareceres orais em conjunto 
das Comissões de Mobilidade Urbana e de 
Ciência e Tecnologia pela aprovação, com 
acolhimento da emenda da Comissão de Justiça. 
Na Comissão de Finanças, o relator, deputado 
Freitas, se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na 23.ª sessão ordinária 
híbrida, virtual e presencial, do dia 05 de abril. 
Prazo até o dia 12. 

O deputado Freitas não está presente na 
sessão, então, passamos para o próximo item 
n.º 03. 

3.Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
06/2022, do deputado Sergio Majeski. Publicado 
no Ales Digital do dia 18 de fevereiro de 2022. 
Parecer oral da Comissão de Justiça pela 
constitucionalidade, com a emenda sugerida 
pela Procuradoria. Nas Comissões em conjunto 
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 23.ª 
sessão ordinária híbrida, virtual e presencial, do 
dia 05/04/2022. Prazo até o dia 12 de abril. 

Como o deputado não está presente, 
passamos para o item n.º 04. 
  

4.Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Resolução n.º 01/2022, 
da deputada Janete de Sá, que cria a comenda 
do Mérito Legislativo Edmond Locard, destinada 
a contemplar os peritos oficiais do estado do 
Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 
18/03/2022. Na Comissão de Justiça, o relator, 
deputado Gandini, se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria, na 22.ª 
sessão ordinária híbrida, virtual e presencial, do 
dia 04/04/2022. Prazo até o dia 11 de abril. 

Como o deputado não está presente... 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Estou presente sim, 
senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Desculpe-me, deputado. 

O senhor vai relatar ou vai manter o 
prazo? 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Vou relatar. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Ok. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Vou avocar a 
matéria. É uma matéria simples da deputada 
Janete de Sá, que trata da criação de uma 
comenda do Mérito Legislativo Edmond Locard. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Deputado, só um instante, 
um momento. 
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Eu quero consultar as demais comissões 
para ver se a gente pode fazer em conjunto. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado, eu não 
gostaria de fazer em conjunto, não, a de Justiça. 
  

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Ok. Então, tudo bem. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Vou dar o parecer, 
então. 

É uma comenda bem simples para 
homenagear os peritos oficiais do estado do 
Espírito Santo.  

Eu vou dar pela constitucionalidade da 
matéria e colocá-la em discussão. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, eu vou 
colher os votos da Comissão de Justiça. 

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

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

Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá? (Pausa) 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Eu 

acompanho o relator, Gandini, deputado 
Vandinho. Estou no plenário. 

 

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

Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 
Acompanho o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Tendo número 
suficiente, senhor presidente, de votos, na 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

eu devolvo à Mesa para prosseguir nas demais 
comissões. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Ok. Convoco a Comissão de 
Cidadania para oferecer parecer oral à matéria. 

Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Ausente, deputado Bruno Lamas.  
  
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(BRUNO LAMAS – PSB) – Convoco a Comissão 
de Cidadania. 

Avoco a matéria para relatar. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Deputado, você não 
poderia fazer em conjunto, não, com a de 
Segurança e de Finanças? 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(BRUNO LAMAS – PSB) – Posso, sim. Se houver 
acordo com a Comissão de Segurança, posso 
sim. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – Ok. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(BRUNO LAMAS – PSB) – Precisa ouvir o 
deputado Luiz Durão. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Deputado Luiz Durão, o 
senhor concorda? 

 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Concordo, 
senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – Ok. A Comissão de 
Finanças, o deputado Freitas não está presente. 

O deputado Marcelo Santos, também 
não está presente. 

O deputado Marcos Madureira, V. Ex.ª 
concorda que possamos fazer em conjunto? 
(Pausa) 

Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 
(Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(BRUNO LAMAS – PSB) – Presidente, deixa eu 
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relatar na Comissão de Cidadania, enquanto 
isso, porque, senão, a gente não ganha tempo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – A de Cidadania e a de 
Segurança, deputado Bruno. Por favor. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(BRUNO LAMAS – PSB) – Convocando as 
comissões reunidas de Cidadania e de 
Finanças... 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – Segurança, deputado 
Bruno. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(BRUNO LAMAS – PSB) – As Comissões de 
Cidadania e de Segurança. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – Isso. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(BRUNO LAMAS – PSB) – Avoco a matéria para 
relatar.  

O nosso parecer ele é pautado e tem 
como parâmetro o parecer da Comissão de 
Justiça. 

Coloco a matéria em discussão na 
Comissão de Cidadania. (Pausa) 

Coloco em votação. 
Como vota o deputado Alexandre 

Xambinho?  
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 

Acompanho o relatório de V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(BRUNO LAMAS – PSB) – Como vota a deputada 
Janete de Sá? (Pausa) 

Como vota a deputada Iriny Lopes?  

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Com o 

relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(BRUNO LAMAS – PSB) – Como vota o deputado 
Luciano Machado?  

O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 
Com o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(BRUNO LAMAS – PSB) – Aprovado na Comissão 
de Cidadania. 

Comissão de Segurança. 
Como vota o deputado Luiz Durão, o 

presidente?  
 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(BRUNO LAMAS – PSB) – Deputado Capitão 
Assumção?  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Com 

o relatório, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(BRUNO LAMAS – PSB) – Com o relator. 
Deputado Delegado Danilo Bahiense?  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PL) – Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(BRUNO LAMAS – PSB) – Deputado Freitas? 
(Pausa) 

Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Peço que a Mesa me ajude com os 

nomes dos suplentes. 
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 
Deputado Luciano Machado está com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(BRUNO LAMAS – PSB) – Com o relator. 

Deputado Freitas? (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – O deputado Theodorico 
Ferraço. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(BRUNO LAMAS – PSB) – Deputado Theodorico 
Ferraço?  

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – 
Voto com o relator. 
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(BRUNO LAMAS – PSB) – Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – O deputado Marcos Garcia. 
O deputado Marcos Garcia, também, deputado 
Bruno. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(BRUNO LAMAS – PSB) – Deputado Marcos 
Garcia?  

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – 
Presidente, voto com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(BRUNO LAMAS – PSB) – Matéria aprovada nas 
comissões reunidas de Cidadania e de 
Segurança. 

Devolvo à Mesa para procedimentos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Convoco a Comissão de 
Finanças para oferecer parecer oral à matéria. 

Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

(Pausa) 
Deputado Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Eu vou, então, solicitar ao deputado 

Luciano Machado que assuma a Comissão de 
Finanças, para relatar essa matéria.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(LUCIANO MACHADO – PSB) – Eu, como 
membro suplente da Comissão de Finanças, vou 
assumir a presidência da comissão, por ora. 

Quanto ao item 4, avoco a matéria.  
Projeto de Resolução n.º 01/2022, da 

deputada Janete de Sá, cria a Comenda do 
Mérito Legislativo Edmond Locard, destinada a 
contemplar os peritos oficiais do Estado do 
Espírito Santo. Publicado no Ales, em 18/03.  

Eu sou pela aprovação, conforme 
parecer da Comissão de Justiça. 

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

passo a acolher os votos.  
Como vota o deputado Marcelo Santos? 

(Pausa)  
Deputado Freitas? (Pausa)  

Marcos Madureira? (Pausa)  
Engenheiro José Esmeraldo? (Pausa)  
Dr. Emílio Mameri? (Pausa)  
Dary Pagung? (Pausa)  
Adilson Espindula está presidindo, não 

pode votar. 
Dr. Rafael Favatto? (Pausa)  

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Luciano! Dr. Emílio Mameri, com o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(LUCIANO MACHADO – PSB) – Dr. Emílio 
Mameri, com o relator. 

Deputado Rafael Favatto? (Pausa)  
Deputado Alexandre Xambinho? 

  
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 

Presidente deputado Luciano, primeiro, eu 
quero pedir desculpa ao deputado presidente 
Adilson Espíndola, porque eu estou com um 
problema no meu áudio, mas acompanho o 
relatório de V. Ex.ª. 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(LUCIANO MACHADO – PSB) – Então, eu vou 
nos suplentes.  

Como vota o deputado Bruno Lamas? 
(Pausa)  

Com o relator.  
Deputada Janete de Sá, que é autora do 

projeto? (Pausa)  
Deputado Coronel Alexandre Quintino? 

(Pausa)  
Deputado Pr. Marcos Mansur? Tricolor! 

Camisa cheirando à naftalina, ele chegou essa 
semana ao evento. (Pausa)  

Deputado Carlos Von? (Pausa)  
Está aprovado, por quatro votos. 
Devolvo à Mesa, aprovado na Comissão 

de Finanças.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovado o projeto. 
Em Mesa, para promulgação.  
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O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 
Deputado Adilson, meu voto é contrário. Nada 
contra a proposta da deputada Janete, mas, 
como eu tenho justificado sempre, acho que 
esta Casa já tem medalha demais, comenda 
demais. Então, para ser coerente em relação a 
todas as outras propostas nesse sentido, eu 
voto contra. Obrigado. 
  

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Fica registrado o voto de V. 
Ex.ª, contrário à matéria.  

Próximo, item 5. 
5. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 137/2022, do 
deputado Luiz Durão. Publicado no Ales Digital 
no dia 23 de março de 2022. Na Comissão de 
Justiça, o relator, o deputado Gandini, 
prevaleceu-se do prazo regimental para relatar 
a matéria na vigésima segunda sessão ordinária 
híbrida, virtual e presencial, do dia 4 de abril de 
2022. Tem prazo até o dia 11 de abril. 

Deputado Gandini, o senhor vai relatar a 
matéria ou vai manter o prazo?  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Vou relatar sim, 
senhor presidente, pela Comissão de Justiça. 
Vou convocar os membros. 

Vou avocar a matéria. A matéria é uma 
matéria superimportante, apesar de que deveria 
estar incorporado na nossa cultura que é dar 
prioridade para as pessoas acima de sessenta, 
deficientes e gestantes. O deputado Luiz Durão 
propõe que isso seja feito, inclusive, no 
embarque e desembarque de elevadores dos 
prédios públicos e privados, algo que deveria ser 
natural. Mas concordo com o deputado Luiz 
Durão, porque, infelizmente, não está 
incorporado à nossa cultura.  

Inclusive eu fiz a legislação, quando 
vereador de Vitória, para que todos os assentos 
dos ônibus fossem prioritários, porque é natural 
que essas pessoas precisem mais.  

Enfim, vou dar pela constitucionalidade 
da matéria e colocá-la em discussão. (Pausa)  

Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos na Comissão de Justiça. 

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa)  

Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Eu 
acompanho V. Ex.ª, deputado Gandini.  

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Gandini, Emílio Mameri com o relator, por favor.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá? (Pausa)  

Deputado Marcos Garcia? (Pausa)  
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Com o 
relator, Ex.ª.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok.  
Deputado Marcelo Santos e deputado 

Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Já tendo número suficiente: quatro votos 

a favor, eu vou devolver à Mesa aprovada a 
matéria.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Convoco a Comissão de 
Saúde, para oferecer parecer oral à matéria. 
Deputado Doutor Hércules.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Comissão de 
Saúde, o item 5, eu avoco a matéria para 
relatar. Vou, antes disso, fazer a chamada: 
deputado Luciano Machado, aqui presente. 
Deputado Emílio Mameri está presente? (Pausa)  

Não. Então, deputado Emílio, ausente.  
Nós temos quorum, porque dois já é 

quorum.  
Eu quero relatar pela aprovação do 

presente projeto, do nosso querido amigo 
educado Luiz Durão. Eu relato pela aprovação e 
vou colocar em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, vou 
colocar em votação.  

Como vota o deputado Luciano 
Machado?  

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 
Pela aprovação.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Eu também, pela 
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aprovação. Porque eu mesmo relatei pela 
aprovação.  

Aprovado na Comissão de Saúde.  
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Doutor Hércules! Doutor Hércules!  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Eu devolvo a 
palavra ao presidente.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Doutor Hércules! (Pausa)  
Senhor presidente! (Pausa)  
Senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – Convoco a Comissão de 
Finanças, para oferecer parecer oral à matéria.  

Aprovado na Comissão de Saúde.  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Senhor presidente, eu queria que registrasse o 
meu voto na Comissão de Saúde. Eu voto com o 
relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – Ok, está registrado, 
deputado Dr. Emílio Mameri.  

Com a palavra, o deputado Luciano 
Machado. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(LUCIANO MACHADO – PSB) – No item 05, eu 
avoco a matéria para relatar o Projeto de Lei n.º 
137/2022, de autoria do deputado Luiz Durão, 
que dispõe sobre a preferência de embarque e 
desembarque em elevadores e prédios públicos 
e privados que menciona, e dá outras 
providências. 

Eu coloco em discussão a matéria. 
(Pausa)  

Como não tem quem queira discutir, eu 
vou para a votação.  

Como vota o deputado Marcelo Santos? 
(Pausa)  

Deputado Freitas? (Pausa)  
Ausente.  
Deputado Marcos Madureira? (Pausa)  
Ausente.  

Engenheiro José Esmeraldo? (Pausa)  
Ausente.  
Deputado Emílio Mameri? (Pausa) 
Dary Pagung? (Pausa)  
Ausente.  
Deputado Adilson Espindula na 

presidência. (Pausa) 
Dr. Rafael Favatto? (Pausa)  
Ausente. 
Alexandre Xambinho? (Pausa)  
Bruno Lamas?  
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto com 

o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(LUCIANO MACHADO – PSB) – Deputada 
Janete? (Pausa)  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 

Acompanho o relatório.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(LUCIANO MACHADO – PSB) - Alexandre 
Xambinho acompanha o relatório.  

Deputado Alexandre Quintino? (Pausa)  
Deputado Marcos Mansur? (Pausa)  
Deputado Carlos Von? (Pausa) 
Vou voltar ao Dr. Emílio Mameri.  
Dr. Emílio Mameri?  
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) - 
Com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(LUCIANO MACHADO – PSB) – Então, aprovado 
na Comissão de Finanças, com quatro votos.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovado o projeto.  
À Secretaria para extração dos 

autógrafos.  
 

Item 6. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 142/2022, do 
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deputado Theodorico Ferraço. Publicado no Ales 
Digital do dia 24 de março de 2022. Pareceres 
orais das Comissões de Justiça e de Educação 
pela constitucionalidade, legalidade e 
aprovação. Na Comissão de Finanças o relator, o 
deputado Marcelo Santos, se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria na 22.ª 
sessão ordinária híbrida, virtual e presencial do 
dia 4 de abril de 2022. Prazo até o dia 11 de 
abril.  

Como o deputado não está presente, 
passamos para o item de n.º 7.  

 

Item 7. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
17/2022, do deputado Vandinho Leite. 
Publicado no Ales Digital do dia 15 de março de 
2022. A matéria foi baixada de pauta, a pedido 
do autor, e deferido pelo senhor presidente na 
17.ª sessão ordinária híbrida, virtual e presencial 
do dia 22de março de 2022. 

Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria.  

Deputado Gandini.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
eu vou pedir prazo, em acordo, aqui, com o 
autor da matéria, devido ser um projeto de lei 
complementar e a gente não ter condições de 
votá-la no dia de hoje. Então, vou pedir prazo e, 
na próxima segunda, eu faço a votação.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Ok, deputado! É 
regimental.  

Passamos para o item de n.º 8. 
Item 8. Votação adiada, com discussão 

prévia encerrada, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 23/2019, do deputado 
Fabrício Gandini, que acrescenta o inciso X ao 
art. 3.º da Lei Complementar n.º 213, de 3 de 
dezembro de 2001. Publicado no Ales Digital do 
dia 15 de maio de 2019. Parecer n.º 148/2022 
da Comissão de Justiça, em votação realizada na 
4.ª reunião ordinária virtual, conforme ata 
taquigráfica publicada no DPL em 22 de março 
de 2022, que concluiu pela 
inconstitucionalidade. 

Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria 

será arquivada; se o parecer for rejeitado, o 
projeto segue a tramitação normal.  

Os deputados que aprovam o parecer 
permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  
Ao Arquivo-Geral.  
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Deputado Adilson, só uma pausa para 
cumprimentar os alunos do Colégio Estadual, 
que estão presentes aqui no plenário, hoje. São 
vinte e seis alunos do nosso querido Colégio 
Estadual de Vitória, que estão acompanhados 
pelos professores João Marcos e Elezeare.  

O Colégio Estadual, como eu tenho 
sempre dito, é uma referência. A professora 
Elezeare é de História, se eu não me engano, já 
estava no Colégio Estadual na época em que eu 
fiz meu mestrado, e a minha pesquisa foi lá. 
Uma escola muito prestigiada. É uma referência, 
aqui na Grande Vitória, e é o maior colégio de 
ensino médio de toda a Grande Vitória. E é uma 
referência, né?  

O deputado Danilo Bahiense inclusive, 
ontem, disse que estudou no Colégio Estadual 
na década de 60. Imagina! E como tantas outras 
pessoas que estudaram lá e que têm boas 
recordações. E eu tenho ótimas recordações do 
tempo que eu fiz a minha pesquisa de mestrado 
lá.  

Sejam muito bem-vindos, é um prazer 
recebê-los aqui.  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PL) – Pela ordem, presidente!  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – Danilo Bahiense.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PL) – Saudar todos vocês, alunos do Colégio 
Estadual do Espírito Santo. Saíram dali grandes 
profissionais: juízes, desembargadores. Eu tenho 
um irmão que foi diretor da CSN, deputado 
Majeski, e estudou lá conosco. Então, estive aí 
na década de 60. Parabéns para vocês! É uma 
referência aquela escola. Um abraço grande, 
que Deus abençoe vocês todos!  
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O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Sejam muito bem-vindos à 
Casa do Povo! Se Deus quiser, num futuro bem 
próximo, vão estar aqui ocupando essas 
cadeiras do Poder Legislativo estadual. Um forte 
abraço! 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 

Senhor presidente, quem é o João Marcos? 
(Pausa) 

Ei, João Marcos, satisfação grande.  
E quem é o Elezeare? É ela? (Pausa) 
Oi, tudo bem? Satisfação muito grande. 

Abraço aí ao pessoal do Colégio Estadual, viu? 
Valeu! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – Item 9. Votação adiada, 
com discussão prévia encerrada, do Projeto de 
Lei n.º 177/2021, do deputado Capitão 
Assumção. Publicado no Ales Digital do dia 05 
de maio de 2021. Parecer n.º 147/2022 da 
Comissão de Justiça, em votação realizada na 4ª 
reunião ordinária (virtual), conforme ata 
taquigráfica publicada no DPL em 22 de março 
de 2022, que concluiu pela 
inconstitucionalidade. 

Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria 
será arquivada; se o parecer for rejeitado, o 
projeto segue a tramitação normal. 

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

Aprovado. 
Ao Arquivo-Geral.  
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Por 
favor, presidente, registre o voto contrário. 
Danilo Bahiense também. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Fica registrado o voto de V. 
Ex.ª e do deputado Delegado Danilo Bahiense.  

Item 10. Votação adiada, com discussão 
prévia encerrada, do Projeto de Lei n.º 
400/2021, do deputado Bruno Lamas. Publicado 
no Ales Digital do dia 05 de agosto de 2021. 
Parecer n.º 143/2022 da Comissão de Justiça, 
em votação realizada na 4ª reunião ordinária 

(virtual), conforme ata taquigráfica publicada no 
DPL em 22 de março de 2022, que concluiu pela 
inconstitucionalidade. 

Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria 
será arquivada; se o parecer for rejeitado o 
projeto segue a sua tramitação normal. 

Os deputados que aprovam o parecer 
permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  
Ao Arquivo-Geral. 
 

Item 11. Votação adiada, com discussão 
prévia encerrada, do Projeto de Lei n.º 
438/2021, do deputado Capitão Assumção. 
Publicado no Ales Digital do dia 17 de agosto de 
2021. Parecer n.º 142/2022 da Comissão de 
Justiça, em votação realizada na 4ª reunião 
ordinária (virtual), conforme ata taquigráfica 
publicada no DPL em 22 de março de 2022, que 
concluiu pela inconstitucionalidade. 

Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria 
será arquivada; se o parecer for rejeitado o 
projeto segue a tramitação normal. 

 Os deputados que aprovam o parecer 
permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  
Ao Arquivo-Geral, com o voto contrário 

do deputado Capitão Assumção e do deputado 
Delegado Danilo Bahiense. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 
Obrigado, presidente!  

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Passamos, neste momento, 
para a fase das Comunicações.  

Com a palavra o deputado Dr. Emílio 
Mameri. (Pausa) 

Com a palavra o deputado Dr. Rafael 
Favatto. (Pausa) 

Deputado Engenheiro José Esmeraldo. 
(Pausa) 

Deputado Freitas. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Gandini.  
 

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 
Obrigado, senhor presidente! 
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Bom dia a todos! Bom dia aos alunos do 
Colégio Estadual e aos deputados. No dia de 
hoje queria tratar de uma situação que vem 
incomodando e dificultando a vida dos 
moradores do bairro de Jardim Camburi já há 
alguns anos, que é o treinamento por parte de, 
praticamente, todas as autoescolas da cidade de 
Vitória, que utilizam as ruas do bairro, 
principalmente ali próximo à Avenida Norte Sul, 
para fazer o treinamento naquele local. 

No período em que era vereador, esse 
problema já existia, então, já há mais de quase 
quatro anos esse problema já existia. E fizemos 
uma lei, à época, no município, em que pedia o 
rodízio de, pelo menos, quatro pontos da 
cidade, deputado Marcelo Santos, que agora 
entrou aí no plenário virtual. A gente fez uma lei 
para que quatro locais da cidade fossem 
indicados para não dar impacto em nenhum 
deles, porque seria um impacto mínimo 
provisório. O que corre muito hoje? As pessoas 
querem treinar no local de prova, no local de 
prova.  

Então, esse é o nosso grande desafio. Se 
tivéssemos quatro locais, ficaria apenas três 
meses em cada local desse e as pessoas 
treinariam nas ruas, como deveria ser. As 
pessoas deveriam aprender a dirigir e não a 
fazer uma prova específica. É claro, é natural 
que se vá para o local de prova, mas, 
infelizmente, essa lei não está sendo cumprida 
pelo Município, não há indicação dos locais, e é 
necessário que o Município indique. E o Detran 
também não tem conseguido achar um local 
correto para executar essas provas e não 
sobrecarregar apenas um bairro. 

Então, o nosso apelo, mais uma vez, é 
que a Prefeitura de Vitória indique os quatro 
locais para que a gente possa ter diminuído esse 
impacto, que é um impacto grande, porque você 
tem prova com caminhão, com ônibus, em 
locais perto de escola, da Escola Renato 
Pacheco, do lado da Escola Renato Pacheco, e 
passa perto de creche. 

Não há nenhum pedido para que não 
seja feita lá a prova, mas que também seja feita 
lá. Então, há razoabilidade no pedido, o impacto 
gigantesco. Inclusive, deputado Bruno Lamas, 
que está aqui conosco, o Detran não tem 

autorização nem para fazer em Camburi. Está 
fazendo em Bairro de Fátima e está dando um 
impacto enorme também em Bairro de Fátima, 
por falta da indicação do Município dos quatro 
locais de prova, que é determinado pela lei. 

Assim, fica o meu apelo, mais uma vez, 
para que haja diálogo - coisa que foi tão 
discutida no período eleitoral - com as 
comunidades, que haja diálogo com o poder 
público, que o Detran e a Prefeitura Municipal 
de Vitória cheguem a um entendimento e que 
possam melhorar a vida das pessoas, porque 
está insuportável. São mais de trezentos 
veículos treinando no local, algo que torna 
inviável qualquer via pública; são trezentas 
pessoas aprendendo a dirigir no mesmo local. 

Então, peço a sensibilização das 
autoridades que têm como resolver isso, que é o 
Detran e a Secretaria de Trânsito do Município 
de Vitória; a sensibilidade para ir lá, participar 
de um momento lá no bairro, ficar lá um tempo 
para verificar o tamanho do impacto que está 
causando aos moradores daquela região. 

É importante dizer que o bairro de 
Jardim Camburi não é contra receber as provas, 
mas por um tempo determinado; que seja 
diluído por toda a cidade e que as pessoas, de 
fato, aprendam a dirigir, e não apenas a fazer 
uma prova. 

Então, esse é o meu apelo na sessão do 
dia de hoje. E acredito muito no diálogo como 
força para a gente resolver esse tipo de 
problema. 

Obrigado, deputado presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PDT) – O deputado Hudson Leal 
está ausente. 
 Com a palavra a deputada Iriny Lopes. (Pausa) 
  

O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) – 
Presidente, só cumprimentar V. Ex.ª e dar um 
bom dia. É o Marcelo Santos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PDT) – Bom dia, deputado Marcelo 
Santos, nosso vice-presidente desta Casa de 
Leis, participando em evento, provavelmente, 
no município de Cariacica. 
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Com a palavra a deputada Iriny Lopes. 
(Pausa) 

Deputada Janete de Sá. (Pausa) 
Deputado Luciano Machado. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Luiz Durão. 

  
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Senhor 

presidente, deputadas e deputados, servidores 
desta Casa, imprensa e público que nos assiste, 
bom dia a todos. 

Iniciamos a semana com a notícia triste 
do falecimento de Inevaldo de Medeiros Araújo 
e Valdirene de Fátima Belsof Campl, em mais 
um acidente na Rodovia ES-245, que liga 
Linhares a Rio Bananal. Eles estavam em uma 
moto que foi atingida por um veículo de 
passeio, nas proximidades do Córrego Varjão, e 
morreram na hora. Por isso, deixo aqui os meus 
sentimentos para as famílias enlutadas.  

Nos últimos meses estive com o 
governador Renato Casagrande e o diretor do 
DER, Luiz Cesar Maretto, em várias 
oportunidades, para levar demandas de Rio 
Bananal, e uma delas foi a reforma desse 
asfalto, com a construção de acostamento. 
Sempre deixei claro para o nosso governador 
Renato Casagrande que aquela é uma rodovia 
assassina, e que somente a reforma sem o 
acostamento iria promover ainda mais mortes. E 
esse acidente é mais uma prova de que aquela 
via precisa ser reformada com urgência.  

O governador publicou, no dia 23 de 
março, a licitação para contratação do asfalto 
com acostamento nos trechos de Linhares, Rio 
Bananal, São Jorge do Tiradentes e Linhares a 
Colatina. Espero que as obras sejam iniciadas o 
mais rápido possível, pois a reforma com 
acostamento vai reduzir o número de acidentes 
e melhorar o fluxo de veículos na ES-245, que é 
tão importante para a segurança de quem 
trafega, para o turismo e o escoamento da 
produção agrícola de toda a região.  

Muito obrigado, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Com a palavra o deputado 
Marcelo Santos. (Pausa) 

Deputado Marcos Garcia. (Pausa) 
Deputado Marcos Madureira. (Pausa) 
Deputado Pr. Marcos Mansur. (Pausa) 

Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 
Deputado Renzo Vasconcelos. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Sergio 

Majeski. (Pausa) 
Deputado Theodorico Ferraço.  
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – 
Senhor presidente, senhores e senhoras 
deputadas, em visita a Vargem Alta 
encontramos a insatisfação popular pela 
discordância e pelos desentendimentos que 
existem na administração ou entre a 
administração e a prefeitura de Vargem Alta. 
Fiz, então, esse apelo à Comissão de Saúde para 
uma reunião e, naturalmente, algumas 
providências que podem ser tomadas junto à 
Secretaria da Saúde e ao Governo do Estado, e 
acredito que jamais permitirão que o Hospital 
Padre Olívio seja fechado.  

E passando por Canudal encontrei um 
povo super-revoltado com os ladrões e os 
bandidos que, constantemente, estão roubando 
o povo do interior. Entendemos que você não 
pode acusar a polícia nem o Governo, mas nós 
temos que pedir providências para as patrulhas 
rurais no sentido de proteger o homem do 
campo. Tem havido de Norte a Sul, Leste a 
Oeste, roubo de café. O produtor rural trabalha 
o ano inteiro e é roubado na hora de ter algum 
ganho, algum conforto ou para pagar as suas 
dívidas após a colheita. 
 O roubo de gado também é muito grande. O 
roubo de gado tem sido muito grande aqui no 
Sul do estado. Então, nós estamos fazendo um 
apelo ao Governo do Estado, para que faça duas 
patrulhas rurais, uma patrulha para o Norte, 
outra para o Sul, a fim de proteger o homem do 
campo, eixo básico dessa pátria.  
 No mais, muito obrigado, senhores deputados, 
que Deus acompanhe todos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Com a palavra o deputado 
Torino Marques. (Pausa) 

Deputado Vandinho Leite.  
 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Senhor presidente, neste momento, deputado 
Adilson Espindula, meu amigo; senhores 
deputados, senhoras deputadas, público que 
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nos assiste através da TV Assembleia, alunos 
que neste momento também estão se 
deslocando, bom dia a todos. 

O tema da minha fala de hoje é com 
relação ao Hospital Materno Infantil da Serra, 
uma matéria que eu já vinha tratando sobre ela 
em falas públicas, também nas redes sociais, e, 
hoje aqui, falando no plenário. Saiu na mídia, na 
imprensa, que morte de bebês em hospital da 
Serra será investigada pelo Ministério Público 
do Estado do Espírito Santo.  

Essa é uma tragédia anunciada. Quantas 
foram as vezes que inclusive eu dialoguei com o 
Governo, conversei com o secretário de Estado, 
Nésio, falei sobre isso, inclusive, aqui em uma 
prestação de contas do governador do Estado, 
governador Renato Casagrande. O Governo 
decidiu – sem a participação e sem ouvir este 
parlamentar –, decidiu, em um acordo, que, no 
meu entender, foi um acordo mais político, 
porque o ex-prefeito tinha passado esse hospital 
para o Governo, e o atual prefeito, que se 
coloca como aliado do Governo... Mas esse tipo 
de coisa, saúde pública não se pode discutir, 
discutindo política. 

Eu não tenho ligação nem com o atual, 
nem com o ex-prefeito, sou independente na 
cidade da Serra, mas gostaria de dizer que foi 
um erro enorme o Estado passar o hospital para 
a prefeitura, um erro maior e mais grotesco do 
prefeito municipal. Somente no afã de fazer algo 
diferente do que o anterior, assumiu um hospital 
sem ter qualquer condição de gestão para isso. As 
unidades de saúde e as UPAs da cidade da Serra já 
são uma vergonha. O prefeito não consegue 
colocar médico para atender a população no 
atendimento básico e assumir um hospital 
daquele tamanho. E o que aconteceu é 
exatamente o que nós estamos vendo hoje. Eu 
gostaria até que fossem passados, aí no telão, 
relatos de mães, de familiares, do sofrimento que 
passaram dentro do hospital, em que, quando eu 
fiz o post, várias famílias me enviaram mensagem, 
e através dessas mensagens que eu acionei a 
imprensa, e através das matérias que saíram na 
imprensa que o Ministério Público, 
acompanhando as denúncias que eu vinha 
fazendo, abriu investigação.  

E aí fica um ponto importante neste 
momento: como estancar essa mortalidade 

altíssima de bebês no Hospital Materno Infantil 
da Serra? Vou até ampliar e dar mais voz à 
minha denúncia. A Santa Casa de Misericórdia 
está fazendo um balcão político nas nomeações 
desse hospital, deputado Danilo Bahiense, 
pilotado pela primeira-dama, que é candidata a 
deputada federal. Olha que vergonha: as 
crianças morrendo e eles contratando 
profissionais sem qualificação técnica, ou seja, 
sem um processo de apuração devida, e 
crianças e bebês morrendo. É de cortar o 
coração. Olha o que as mães e os familiares 
estão falando. É muito triste a gente ver na 
cidade da Serra, nasceram um pouco mais de 
duzentas crianças, que eu tenho informação, de 
cinco a sete morreram. Que taxa de mortalidade 
infantil é essa? Espero eu que agora, dessa vez, 
o Governo estadual me ouça.  

Governador e secretário Nésio, não 
passem a maternidade de alto risco do Hospital 
Jayme para o Hospital Materno Infantil 
enquanto não forem resolvidos ou, 
minimamente, eu acho que não deveria passar 
nunca, porque hoje nós temos o Hospital Jayme, 
que é um hospital referência em que a 
maternidade de alto risco funciona. E as 
informações que eu tenho é que tem outro 
acordo político para passar a maternidade de 
alto risco do Jayme também para o Materno 
Infantil. Eles fecharam o hospital, deixaram o 
hospital fechado sete meses sem a mínima 
necessidade. A Aebes, Associação Evangélica, 
que faz um belo trabalho no Hospital Jayme, é 
quem estava fazendo a gestão do Hospital 
Materno Infantil. Devido a essa decisão política, 
acabaram com a gestão do Materno Infantil e, 
agora, ainda querem passar a maternidade de 
alto risco, que funciona muito bem no Hospital 
Jayme, para o Hospital Materno. Eu acho isso 
uma irresponsabilidade enorme e, se fizerem, 
vou falar aqui todos os dias.  

Uma das fotos mais tristes, para encerrar 
a minha fala, uma das fotos mais tristes, 
deputado Capitão Assumção, que eu já vi na 
minha vida, deputado Sergio Majeski, foi 
quando eu estava fazendo a caminhada em José 
de Anchieta, uma pastora me chamou e me 
mostrou uma foto de um bebezinho num caixão 
branco, que tinha morrido nesse hospital. E me 
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citou o relato do que a família, a mãe vivenciou 
dentro do hospital, sendo que essa família é 
membro da igreja da pastora. Ou seja, choramos 
nós dois juntos ali naquele momento, porque é 
uma imagem muito forte. É claro que a gente 
sabe que tem, sim, um problema de 
mortalidade infantil no Brasil, mas o índice 
naquele hospital, um hospital que está faltando 
o básico, um hospital que não é infantil, só é um 
hospital materno, que não está conseguindo 
fazer gestão, que falta ultrassom, falta o básico, 
só tem parede, só tem prédio. É algo que nos 
deixa indignado e, com certeza, vou falar sobre 
esse assunto aqui todos os dias.  

E espero que dessa vez o Governo, 
secretário Nésio, me ouça. Não passem o alto 
risco, a maternidade de alto risco do Jayme para 
o Materno Infantil. Lá tem problemas sérios de 
gestão, tem que ter uma fiscalização. E fico feliz 
que o Ministério Público está atuando e está 
investigando a causa dessas mortes, senhor 
presidente, após a nossa denúncia.  

Muito obrigado, bom dia a todos.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Com a palavra o deputado 
Alexandre Xambinho. (Pausa)  

Deputado Bruno Lamas. 
 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor 
presidente, senhores deputados e deputadas, 
todos que nos acompanham através da TV 
Assembleia, também quero cumprimentar os 
alunos do Colégio Estadual que visitaram a 
Assembleia Legislativa hoje. Sempre falo que 
educar é colaborar com Deus, então, vai um 
abraço aos alunos, comunidade escolar, 
professores.  

A minha pauta também é educação. 
Estive visitando ontem as obras da nova Escola 
Aristóbulo Barbosa Leão, aqui na Serra, cidade 
importante para o estado, como todas as 
outras, mas uma cidade que tem uma rede 
muito grande de escolas públicas tanto do 
Estado quanto do Município da Serra. E a escola 
Aristóbulo com a sua importância, com a sua 
história, com tantas entregas para a sociedade, 
para os capixabas, para o Brasil e para o mundo, 
que passaram por lá. Assim como o Colégio 
Estadual, a Escola Aristóbulo, aqui na Serra, tem 
uma referência muito forte e muito positiva.  

A história dessa escola, ela foi ferida na 
gestão do Governo passado, quando ele faz uma 
demolição sem nenhum diálogo com a 
sociedade, às escuras, no final de semana, da 
obra que estava sendo erguida.  

O Governo Casagrande então reassume 
o Governo e dá início novamente à obra. Agora 
um formato diferente, um projeto elaborado 
com bastante uso de estruturas metálicas. E 
uma escola que vai ficar muito linda. Mesmo 
diante de tantas dificuldades, eu pude 
testemunhar lá, ontem, funcionários, 
trabalhadores levantando as estruturas, 
preparando para as lages que serão batidas. 

Eu digo dificuldades porque nós sabemos 
que o Brasil está afundado numa crise 
econômica, onde o preço do aço disparou, o 
preço do carro disparou, o preço do feijão 
disparou, o preço do combustível está nas 
alturas, o preço do gás de cozinha. Tudo isso 
impacta muito forte na economia local. Então, 
para uma obra dessas, para o Governo 
administrar e para a empresa que foi vencedora 
do certame também fazer a gestão da obra, a 
execução da obra, tendo que comprar aço, está 
custando quase dez vezes mais o preço de 
quando ela iniciou a obra.  

É um desafio enorme, tem que ter muita 
gestão, mas a escola está sendo reerguida, 
assim como a Escola Marinete, em Feu Rosa, 
está praticamente pronta para ser entregue à 
sociedade, muito linda. Assim como outras 
escolas em Cidade Continental e em Jacaraípe 
estão sendo reformadas, revitalizadas, 
ampliadas. Algumas em fase inicial, como a 
Escola Maria Penedo, em Valparaíso; a Escola 
Arlindo Lopes. Também estive em Eldorado, na 
Escola Mestre Álvaro – obras da fundação já 
prontas, começando a subir já as paredes –, 
entre outras.  

Então, são investimentos importantes na 
educação. Isso não acontece só na Serra. 
Sabemos que no Caparaó e em todo o estado 
temos escolas sendo construídas, escolas sendo 
equipadas, diante desse desafio enorme que é 
fazer uma educação de qualidade.  

Nós sabemos que uma educação de 
qualidade passa também pela estrutura física, 
passa pela valorização do profissional, passa 
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pela inovação, a tecnologia, passa por 
climatização de escolas, passa por uma boa 
merenda. 

Inclusive, fazer aqui um importante 
registro, que a Assembleia Legislativa votou uma 
matéria do Governo do Estado. Aí eu vou 
concluir, senhor presidente. O governador 
Casagrande teve a coragem, teve a postura de 
enviar para a Assembleia um projeto que nós 
aprovamos e se transformou em lei, que nós 
chamamos de ICMS da Educação. Porque uma 
coisa é discursar sobre educação – Teoria! 
Educação é importante, educação transforma –, 
outra coisa é ter essa convicção e colocar na 
prática.  

Então, além das obras, além dos 
investimentos – é lógico que temos desafios a 
superar –, essa legislação vai definir o 
parâmetro, ela define aqui o parâmetro para 
distribuição do ICMS, que é o principal imposto 
estadual distribuído aos municípios. O principal 
parâmetro será o desempenho da educação 
municipal. 

Então, o Governo do Estado faz o dever 
de casa e aqui também traz os municípios para 
perto e fala: Olha, contrate bem, escolha bem a 
sua diretora de escola, faça investimentos na 
sua rede, na estrutura da sua rede municipal. E 
para isso o Estado aporta bastante recurso 
através dos editais do Funpaes, entre tantos 
outros. São quase oitocentos milhões de reais 
que foram publicados, executados e 
compartilhados com os municípios para que eles 
possam fazer, montar a sua estrutura e ter 
condições. 

É o Governo do Estado municipalista 
ajudando os municípios, para que eles possam 
se preparar para tudo, na estrutura física, para 
se preparar para atender às metas da educação 
em tempo integral, para poder melhorar o 
atendimento da educação especial, que é um 
tema muito sensível e que a gente vai abordar 
aqui na próxima sessão.  

Então, é uma lei muito importante, que 
já está em vigor. Inclusive, nós estamos 
propondo um ajuste, vamos propor um ajuste 
nessa legislação.  

São essas as minhas contribuições, 
comemorando, então, os investimentos na rede 

de ensino público do Estado do Espírito Santo, 
senhor presidente. Eu devolvo a palavra a V. 
Ex.ª.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Com a palavra o deputado 
Capitão Assumção.  

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 
Hoje, a nossa gloriosa Polícia Militar do Espírito 
Santo comemora cento e oitenta e sete anos de 
existência de valorosos serviços prestados a 
nossa comunidade.  

E a nossa homenagem vai para a família 
policial. São os nobres policiais militares que 
levam adiante esse compromisso de segurança 
pública, de paz social para os capixabas. 

São os policiais militares que fazem com 
que haja, com que tenha a plenitude da 
instituição chamada Polícia Militar. 

Eu gostaria de passar esse vídeo em 
homenagem aos cento e oitenta e sete anos da 
nossa Polícia Militar. 

Por favor. 
  

(É exibido o vídeo) 
 

São homens e mulheres que toda a 
sociedade conhece. Se eu citar o nome aqui do 
deputado Danilo Bahiense, nos vinte e quatro 
segundos que me restam, muitos policiais o 
conhecem e ele conhece muitos policiais. O 
deputado Torino, você que me assiste agora, os 
funcionários da Assembleia. Foram alunos do 
Sergio Majeski. Nós fazemos parte da 
sociedade.  
E a imprensa, todo dia, quer tentar destruir a 
nossa instituição. Não vão conseguir. 

Parabéns aos nobres policiais militares! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Com a palavra o deputado 
Carlos Von. (Pausa)  

Deputado Coronel Alexandre Quintino. 
(Pausa) 

Deputado Dary Pagung. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Delegado 

Danilo Bahiense. 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PL) – Bom dia, presidente; bom dia, senhores e 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340032003100360034003A00540052004100, Documento 

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



48 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 13 de abril de 2022 

senhoras deputadas; todos que nos assistem 
pela TV Assembleia e servidores da Casa. 

E mandar um abraço especial para o meu 
irmão, que está ali à porta, engenheiro, ex-aluno 
do Colégio Estadual do Espírito Santo, Dioceles 
Bahiense. Está ali à porta nos assistindo. 

Capitão Assumção, parabéns a todos os 
policiais militares pelos cento e oitenta e sete 
anos! São, hoje, oito mil, duzentos e quarenta e 
sete ativos. Nós temos uma carência, hoje, no 
efetivo de 25.29, que são dois mil e setecentos e 
noventa e dois militares. 

Então, veja a dificuldade que a Polícia 
Militar está passando e a Polícia Civil, Capitão 
Assumção, não fica atrás. Em 1990, três mil, 
oitocentos e vinte e um servidores. Hoje, nós 
temos dois mil e trezentos e onze. Faltam mil, 
quinhentas e dez pessoas, ou seja, quarenta por 
cento do efetivo, razão pela qual, vários 
municípios estão passando por uma série de 
dificuldades, inclusive, Torino Marques, o 
município de Serra. Vou falar um pouquinho 
sobre o município de Serra. 

O deputado Vandinho Leite falou agora 
mesmo com relação à maternidade, o Hospital 
Materno-Infantil da Serra, onde ocorreu e vem 
ocorrendo uma série de óbitos de crianças. 

Capitão Assumção, há poucos dias fui 
procurado por uma família, no meu gabinete, 
me pedindo providências, junto à Polícia Civil, 
em virtude de uma criança que estava para 
nascer. A mãe não tinha dilatação, obviamente, 
para ter um parto normal e os médicos não 
queriam fazer a cesárea. E essa criança acabou 
se enfocando com o cordão umbilical, Doutor 
Hércules, o que é lamentável, não é? É 
lamentável. O Doutor Hércules que já colocou 
mais de quinze mil crianças neste mundo. 

Mas eu queria falar também, deputado 
Adilson, sobre outro problema que nós estamos 
enfrentando na Serra. Eu tenho sido procurado 
por muitas famílias com relação à grande 
quantidade de furtos e roubos, no município de 
Serra. 

Eu tive uma reunião no final de semana, 
lá em Chapada Grande. Tive outras reuniões em 
vários locais da Serra e a reclamação é sempre a 
mesma. Mas por que, Capitão Assumção, tanto 
problema no município de Serra? 

A delegacia de Serra Sede fechada; Novo 
Horizonte, fechada; André Carloni, fechada. Nós 
temos apenas uma delegacia distrital para mais 
de quinhentos mil habitantes. Hoje, Doutor 
Hércules, no município da Serra, nós temos o 
registro de três mil - do ano passado - três mil, 
quinhentos e sessenta e nove crimes contra o 
patrimônio. Três mil, quinhentos e sessenta e 
nove crimes contra o patrimônio. 

O Dioceres, que é morador, tem 
residência em Laranjeiras, também, sabe da 
quantidade de furtos de veículos que ocorre 
naquele lugar, sem contar os furtos comuns e os 
roubos. Somente crimes de roubo, que estão 
incluídos nos crimes contra o patrimônio, foram 
mil e quarenta e dois, Adilson, mil e quarenta e 
dois, agora, em 2022. 

Há poucos dias, acho que tem um mês 
ou um pouco mais, o Capitão Assumção me 
procurou, onde um amigo dele pedia uma 
ajuda. Ele teve uma série de cabelos furtados, 
que ele é cabeleireiro, trabalha com cabelos 
humanos. Doutor Hércules, mais de quinhentos 
mil de prejuízo, mais de quinhentos mil de 
prejuízo em furto de cabelo. Veja a situação que 
está passando o município da Serra. 

Nós tivemos hoje, eu estava ali sentado e 
estava recebendo uma ligação de um amigo 
aqui, também, que teve furtado no seu salão, 
Capitão Assumção, mais de cem mil reais em 
cabelos. Um prejuízo muito grande. 

Então, o Governo de Estado precisa dar 
uma atenção maior para que a gente possa 
reabrir aquelas delegacias do município de 
Serra. Aumentar o efetivo da Polícia Militar para 
que os trabalhos ostensivos possam ser feito. 
Mas o repressivo, também, não fique atrás. Que 
a Polícia Civil trabalha com a investigação, 
obviamente, a polícia repressiva, e precisa ter 
esses valorosos homens para que a gente possa 
ter dias melhores. 

Ali em Cariacica, deputado Torino, eu 
tive uma reunião agora, há poucos dias, no 
bairro Rio Marinho, e recebi uma demanda da 
população e já solicitei ao prefeito Euclério 
Sampaio, de Cariacica. A escola São Jorge e 
escola Alzira Ramos, localizadas no Rio Marinho, 
a situação está complicadíssima. Os alunos 
estão saindo da escola e, exatamente, no 
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horário de saída, deputado Adilson, os maus 
elementos estão indo ao encontro, 
especialmente das meninas, colocando arma 
nas meninas e tomando os seus pertences, 
inclusive, celulares. 

Então, eu conclamo aqui ao secretário de 
Segurança, ao nosso novo secretário de 
Segurança e também ao prefeito de Cariacica, 
para que dê um apoio especial ali, naquele 
bairro do Rio Marinho. Uma população carente 
que precisa de uma grande atenção. 

E, para finalizar, deputado Adilson, eu 
quero também fazer mais uma solicitação ao 
Governo do Estado. Nós precisamos aumentar o 
efetivo, mas também precisamos valorizar os 
nossos profissionais. A Polícia Civil, do estado 
Espírito Santo, está perdendo constantemente 
uma série de profissionais, inclusive, peritos e 
médicos legistas, em virtude dos baixos salários. 
Para que vocês tenham uma ideia, aqui, no 
estado do Espírito Santo, um médico legista, 
Doutor Hércules, recebe cinco mil, setecentos e 
noventa e três reais, bruto, para trabalhar 
durante um mês! Cinco mil, setecentos e 
noventa e três reais, bruto, e mais um tíquete-
alimentação de trezentos reais. Já em Roraima, 
Doutor Hércules, esse mesmo profissional 
recebe vinte e dois mil e setecentos reais. O que 
é lamentável!  

Muito obrigado, presidente. 
Retorno a palavra a V. Ex.ª. 

  
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – Com a palavra o deputado 
Doutor Hércules. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, eu peço a V. Ex.ª para suspender a 
sessão, por alguns minutos, que eu vou fazer 
uma homenagem a um estudante. A gente 
poderá continuar. São 10h35min, não é? A 
sessão poderá ir até ao meio-dia. Eu peço... 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Deputado Hércules, se o 
senhor me permite, eu vou dar continuidade à 
fase das Comunicações. Temos dois oradores 
somente. E depois, então, nós passamos a 
palavra para V. Ex.ª, o senhor faz o seu discurso, 
fazemos a homenagem e encerramos a sessão. 

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

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PDT) – Obrigado pela 
compreensão! 

Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski. (Pausa) 

Com a palavra o deputado Doutor 
Hércules.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Senhor presidente e prezados colegas 
deputados e deputadas, nossos amigos aqui, 
funcionários da Casa, também abraço hoje a 
Daniela, que está fazendo a transmissão para a 
comunidade surda, o meu abraço. Junto com a 
Gisele. Eliana hoje está folgando, nossa querida 
Eliana também. Importante essa inclusão para 
falar para a comunidade surda. Quero abraçar 
também especialmente o Carlos Ajur, também 
que é um deficiente visual que nos ajuda aqui. 

Eu peço, então, à Fabiana que possa 
soltar o vídeo da caminhada de domingo que 
fizemos na Praia de Camburi. 

Algumas pessoas não concordaram com 
a minha entrada em alguns partidos, 
exatamente por causa do nosso trabalho, com 
medo dos nossos votos, mas é assim mesmo. A 
vida é assim. Continuo, vou continuar. (Pausa)  
 

(É exibido o vídeo) 
 

É isso aí, gente! Obrigado, Fabiana!  
Então, a nossa luta é essa, ela vai 

continuar, apesar de algumas pessoas quererem 
que nós paremos, mas vai ser difícil, porque o 
povo... O que eu tenho recebido de apoio, 
tenho recebido de telefonemas...  

Pode colocar o outro, por favor. (Pausa)  
 

(É exibido o vídeo) 
 

A Associação dos Hemofílicos tem mais 
de trinta anos, e ninguém nunca olhou para essa 
associação. Felizmente, nós descobrimos essa 
associação e nós estamos dando voz e vez para 
mais uma associação.  

Daqui a pouco eu vou fazer uma 
homenagem, quando suspender a sessão, a 
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André Lucas da Silva Borges. O jovem capixaba 
André Lucas Silva Borges, de vinte e um anos, é 
morador de Vila Velha, ali na Ilha dos Ayres, um 
bairro simples, perto da empresa do meu amigo 
Carlos Geraldo, a Perfil, maior empresa do 
estado com relação a alumínios.  

Ele chegou a vender doce na rua! Esse 
menino vendeu doce na rua, para poder 
estudar. Ganhou uma bolsa de estudos para 
cursar doutorado na área de Ciências Médicas, 
nos Estados Unidos. Ele foi contemplado pela 
Universidade de Novo México, na cidade de 
Albuquerque, e será o primeiro doutor da 
família. É o André, ao qual eu vou fazer uma 
homenagem daqui a pouco.  

E lembrar, também, presidente, 
encerrando a minha fala, que eu também tive 
que vender banana no Mercado da Pedra, de 
Cachoeiro, e engraxar sapato também, nas ruas 
de Cachoeiro, porque meu pai morreu muito 
cedo, eu tinha doze anos. Parei de estudar, 
fiquei sem estudar até os vinte anos. Oito anos 
sem estudar. E, depois, eu fui ver que, 
realmente, o estudo muda as pessoas. Está aqui 
o professor Majeski que, de vez em quando, fala 
isso. E, realmente: é o estudo, é a cultura que 
muda as pessoas.  

André, parabéns! Daqui a pouco nós 
vamos te homenagear.  

Mais uma vez: saúde, saúde e saúde. E 
não esquecer da: inclusão, inclusão e inclusão.  

Obrigado, presidente.  
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – O 
bom engraxate de Cachoeiro, que foi, depois, 
ser um grande médico.  

Minhas homenagens, Doutor Hércules.  
  
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PDT) – Com a palavra, o deputado 
Sergio Majeski.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Meus 
cumprimentos, deputado Adilson Espindula, que 
preside a sessão neste momento, aos deputados 
que estão presentes, ainda, no plenário 
presencial, e àqueles que estão no virtual. 
Também meus cumprimentos aos funcionários 
desta Casa e àqueles que nos assistem pela TV 
Assembleia.  

Eu gostaria de cumprimentar toda a 
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo pelo 
cento e oitenta e sete anos de existência. A 
Polícia Militar do Espírito Santo que nos orgulha 
e que faz o trabalho que pode fazer. Porque a 
gente tem que levar em consideração que tipo 
de estrutura se oferece à Polícia Militar e o 
quanto as políticas sociais no Brasil são falhas, e 
aí, se espera que a Polícia resolva aquilo que ela 
não tem capacidade de resolver, porque teria 
que ter tido soluções a partir de outras políticas.  

E aqui, claro, cumprimento o Capitão 
Assumção, que representa muito bem a Polícia 
Militar. E, em nome dele, cumprimento toda a 
briosa Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo.  

É sempre bom a gente recordar algumas 
coisas. É fundamental, porque as pessoas têm 
memória muito curta. Então, vamos lá.  

Aqui no Espírito Santo, por mais de dez 
anos, tanto o Governo Hartung quanto o 
Governo Casagrande desviavam dinheiro da 
Educação, dos vinte e cinco por cento da 
Educação, para o pagamento de aposentados e 
pensionistas. Isso foi feito sob as bênçãos do 
Tribunal de Contas e desta Assembleia 
Legislativa. O Tribunal de Contas chegou ao 
cúmulo de criar uma resolução para amparar 
essa inconstitucionalidade. É amplamente 
inconstitucional que se use os vinte e cinco por 
cento, destinados para a educação, para qualquer 
coisa que não seja para manutenção e 
desenvolvimento da educação, regulamentado 
pela LDB, arts. 70 e 71. Qualquer um pode 
consultar.  

Travamos uma luta imensa aqui, desde o 
ano de 2015, para reverter essa situação. 
Tentamos junto ao Ministério Público do Estado, 
ao próprio Tribunal de Contas. Aqui, na 
Assembleia, eu perdi a contagem das vezes que eu 
falei sobre isso, e votava contra, e alertava nos 
orçamentos do Governo que isso estava errado. E 
eu nunca tive uma única voz de apoio. Nunca tive! 
Foi uma luta que eu fiz sozinho. Eu não tive apoio 
de ninguém, deputado Torino. Nunca ninguém 
chegou ao microfone e falou assim: Majeski, você 
está certo! Nós precisamos nos unir a você. Nós 
precisamos reverter.  

Porque eu não estou falando de 
qualquer dinheiro, não, eram quinhentos, 
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seiscentos, setecentos, oitocentos milhões de 
reais por ano. Para você ter uma ideia, foram 
seis bilhões de reais desviados, tanto no 
Governo Hartung quanto no Governo 
Casagrande, para fundo previdenciário, algo 
completamente constitucional.  

Em 2017, eu consegui fazer uma 
denúncia na Procuradoria-Geral da República, 
em Brasília, virou uma ação de 
inconstitucionalidade no STF, foi para a mão da 
ministra Rosa Weber. Em 2018, eu consegui, 
depois de muita insistência, uma audiência com 
ela. Fui lá, apresentei a ela um dossiê de 
duzentas páginas sobre a situação da educação 
do Espírito Santo. Mesmo assim, ela colocou 
para votar isso apenas no final de 2020, quando, 
por unanimidade, os onze ministros do STF 
consideraram inconstitucional e cassaram a 
resolução do Tribunal de Contas.  

Por isso, deputado Torino, 2021, foi o 
primeiro ano, depois de dez anos, que o 
Governo do Estado passou a investir vinte e 
cinco por cento, integralmente, na educação. 
Graças a isso, o Governo teve a possibilidade de 
dar um reajuste de vinte e cinco por cento para 
os professores, retroativo a janeiro, deu aquele 
abono no final do ano, de quase seis mil reais. O 
Governo tem anunciado muitas reformas e 
construção de escolas, graças à devolução desse 
dinheiro. Não à devolução, graças ao fato de 
que ele está investindo os vinte e cinco por 
cento. Uma luta nossa! Porque se não fosse isso, 
ia continuar essa pouca-vergonha aqui, no 
estado do Espírito Santo.  

Então, que as pessoas não se esqueçam 
disto: a minha luta pela educação não é 
discurso, não. Não é discurso e nem é 
favorzinho do Governo, para ficar pedindo 
coisas para o Governo, para o Governo falar que 
fui eu que pedi e tal, e ficar aparecendo bem na 
fita. A minha luta é de verdade, pela educação. 
A minha luta é em todos os frontes da 
educação. A minha luta é pela política 
educacional como um todo, não é para fazer 
propaganda, nem proselitismo político. A minha 
luta pela educação tem trinta e sete anos. Trinta 
e sete anos!  

Olha, e eu não quero parecer 
pretensioso, mas para discutir política 

educacional, financiamento da educação 
comigo, precisa entender. Então, antes, antes, 
de falar qualquer coisa, analise bem o que está 
dizendo. Porque para debater comigo sobre a 
educação tem que ter conhecimento de causa, 
porque eu não estou aqui para bater palma para 
Governo, para puxar o saco de Governo, nem 
nada disso.  

Outra coisa que eu queria dizer: aqui 
tem-se, muitas vezes, falado sobre um projeto 
que nós voltamos aqui, que alguns chamam de 
ICMS da Educação e não sei mais o quê. Essa lei, 
que foi votada nesta Casa, ela é apenas uma 
regulamentação da Emenda Constitucional n.º 
108/2020, que fala sobre o rateio de ICMS para 
os municípios. Portanto, o Governo do Estado 
não criou absolutamente nada!  

Nós somos parlamentares, nós 
precisamos saber disso. O Estado apenas 
regulamentou a Emenda Constitucional n.º 108, 
de 2020, que fala sobre a distribuição de ICMS 
por setor. A única coisa que a emenda deixou 
livre é que os Estados optassem o quanto isso 
seria para educação, vinculada à melhoria da 
qualidade da educação.  

Então a Emenda Constitucional n.º 108 
disse que, no mínimo, dez por cento tem que 
ser vinculado à educação. No mínimo. Os 
Estados podem ampliar isso. No caso aqui, do 
Estado, ele colocou isso em doze e meio, salvo 
engano. Portanto, aqueles, ainda, que não se 
atentaram a isso, o Governo do Estado não criou 
nada. Ele não está fazendo bondade nenhuma 
para com os municípios, vinculando essa 
distribuição à educação. É a Emenda 
Constitucional n.º 108/2020. Dá uma olhadinha 
lá!  

E a única coisa que os Estados foram 
obrigados a fazer, deputado Torino, eles tinham 
até o final de 2021 para fazer isso, 
regulamentaram. Apenas isso. Não criaram 
absolutamente nada! Portanto, não houve 
generosidade nem na distribuição de ICMS, nem 
no aumento dado aos professores, nem no 
abono dado ano passado, e muito menos em 
reforma e em questões da educação. 

Até tem uma coisa curiosa: o Governo, 
ano passado, como não esperava que fosse 
cassada a resolução do Tribunal de Contas o 
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caixa da Educação estava lotado de dinheiro. O 
Governo quando chegou o final do ano ele 
precisava esvaziar esse dinheiro. Por quê? 
Porque os estados são obrigados a investir vinte 
e cinco por cento. E o Estado não contava que 
em 2021 ele seria obrigado a investir os vinte e 
cinco por cento novamente na Educação.  

Inclusive um fato curioso, só pra concluir, 
deputado Adilson, que a Folha de São Paulo 
publicou a matéria no ano passado sendo que o 
Espírito Santo foi o estado que mais aumentou o 
investimento em educação durante a pandemia. 
Não aumentou um centavo! O que o Estado fez 
foi voltar a investir os vinte e cinco por cento 
obrigatório, constitucionais, na Educação. Tão 
somente isso! Então, a gente precisa colocar os 
pingos nos is, e sempre refrescar a memória dos 
esquecidos.  

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

ESPINDULA – PDT) – Com a palavra o deputado 
Torino Marques.  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 

Parabéns, deputado Sergio Majeski, pela fala de 
vossa excelência, e olha, a Comissão de 
Educação sente muito a falta da presença do 
senhor, que deveria já ter presidido a Comissão 
de Educação da Assembleia Legislativa nos dois 
anos de mandato que o senhor tem como 
deputado estadual. Que Deus o abençoe! E 
realmente tem muita coisa sendo pregada aí 
como mentira.  

Olha, faltam nove minutos para as onze 
horas da manhã. 10h51min dessa metade da 
semana. Eu quero parabenizar os cento e 
oitenta e sete anos da Polícia Militar do Espírito 
Santo também aqui. O Capitão Assumção fez 
uma belíssima homenagem. E, Capitão 
Assumção, parabéns pelo trabalho que o senhor 
tem desempenhado na Assembleia Legislativa 
representando a briosa força da Polícia Militar 
do Espírito Santo que, infelizmente, não é 
reconhecida como uma arma contra a 
bandidagem e às vezes o próprio grupo de 
imprensa tenta colocar a Polícia Militar como 
um grupo de pessoas, um agrupamento, que faz 
mal à população. 

De forma alguma! A Polícia Militar está 
ali para proteger você, cidadão. Você, cidadão! E 
nós temos que olhar sempre essa história de 
desarmamento, que nós temos que bater nessa 
tecla que nós temos que ter a nossa própria 
segurança. Claro, a pessoa que vai ter o 
armamento militar tem que passar por todo um 
processo para conseguir chegar a essa arma, 
mas nós temos que brigar muito para que a 
população se arme, não é? E parabenizar os 
cento e oitenta e sete anos da nossa gloriosa 
PM.  

Bom dia, você que nos assiste aqui na 
Assembleia Legislativa. Estamos na metade 
dessa semana. Obrigado pela presença de vocês 
aí como telespectadores e também, claro, os 
internautas, os deputados que estão na plenária 
virtual e também os deputados que estão na 
plenária presencial.  

O país segue o seu destino com certeza 
tendo as eleições deste ano como um marco 
efetivamente importante da nossa história. 
Quem tem família e compromisso pensa assim. 
Há os que defendem o quanto pior melhor, 
Capitão Assumção, entregando nosso futuro a 
aventureiros e também a ladrões que querem se 
reeleger. Para nós, conservadores, a reeleição 
do presidente Bolsonaro será o divisor de águas 
entre o inferno e um futuro promissor.  

Lembro que até há pouco tempo era fácil 
colocar na conta da teoria da conspiração os 
alertas de perigo contra a democracia e também 
o nosso futuro. Os sinais já existiam, mas não 
eram perceptíveis a todos. Agora, agora não, tá? 
Essa ação desastrosa dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal escancarando o atropelo à 
Constituição, perseguição a parlamentares de 
forma covarde e também desproporcional, 
decisões mais políticas do que jurídicas indicam 
um caminho pantanoso, pessoal, que pode 
destruir tudo o que nosso povo construiu ao 
longo desses quinhentos anos.  

As coisas acontecem sob os olhares 
perplexos de todos nós ao arrepio da lei diante 
de um país anestesiado e quase abatido como 
que esperando o golpe final sem forças para 
reagir, mas já não podemos atribuir ao acaso ou 
desconhecimento do que se passa, já não é mais 
teoria da conspiração, uma mera teoria da 
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conspiração. Ao lado dos horrores jurídicos 
temos os desacertos políticos, o que o cidadão 
vê e ouve. Ah! Ora, vê inimigos ferozes se 
juntando para derrotar o presidente, vê 
pesquisas notoriamente forjadas, amplamente 
divulgadas pela mídia atribuindo a liderança do 
processo eleitoral a um candidato que nem 
sequer sai às ruas para abraçar o povo que ele 
diz que ama tanto! Isso é normal?  

A gente vê e ouve a mídia escancarar a 
sua perseguição ao presidente e ao movimento 
conservador. Quem tem viés de conservador no 
Brasil, neste momento, é perseguido sim, 
ridicularizado, afrontado, e isso você acha 
normal?  

Temos candidato aí já anunciando um 
governo notoriamente comunista se for eleito 
presidente da República. Temos muitos 
exemplos de supressão da liberdade, temos 
pesadelos à nossa frente e podemos sim evitá-
lo. O alinhamento da mídia à pauta de esquerda 
que avança no mundo todo, o controle social 
cada vez mais agressivo, as decisões 
persistentes pelo isolamento social, o uso 
escancaradamente político que a esquerda faz 
da pandemia, dentre outros.  

Cá entre nós, não foram os governadores 
e prefeitos de esquerda, muitos deles corruptos 
sim, que acabaram com o isolamento social e as 
medidas sanitárias mais duras, foi o povo, com 
sua alegria e força de reação que 
desmoralizaram os pequenos tiranos. O nosso 
povo não nasceu para ser escravo de mentiras à 
vontade de ninguém e vontade de ninguém. Isso 
não é normal. 

Para encerrar, senhor presidente, isso 
são sinais sim de coisas erradas que a esquerda 
entreguista, esquerda entreguista com os seus 
chefes corruptos, quer impor ao nosso país, um 
regime de força, violência, ladroagem, falta de 
liberdade. É só ver como esse regime maldito 
funciona, destruindo os países onde se instalam. 

Faltam quatro para as onze. Assim eu 
encerro a minha fala de hoje. Uma excelente 
quarta-feira a todos vocês. Muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PDT) - Antes de encerrarmos esta 
sessão, eu vou interrompê-la por cinco minutos 

para que o ilustre deputado Doutor Hércules 
possa fazer a homenagem. 

Está suspensa a sessão. 
 

(A sessão é suspensa às 
10h57min e reaberta às 11h02min) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON ESPINDULA - 
PDT) – Esta reaberta a sessão, agora são 
11h02min.  

Como não temos mais oradores inscritos 
na fase das Comunicações da sessão de hoje e 
nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, comunico que a 
pauta da próxima sessão ordinária híbrida, 
virtual e presencial, será a mesma, exceto as 
matérias votadas na sessão de hoje, e convido 
os senhores deputados e as senhoras deputadas 
para as próximas, que serão: solene, dia 07 de 
abril de 2022, quinta-feira, às 19h30min, em 
homenagem aos jornalistas, conforme 
requerimento do senhor deputado Torino 
Marques, e especial, dia 08 de abril de 2022, 
sexta-feira, às 15h, para debater sobre o Dia do 
Sistema Braille, conforme requerimento do 
deputado Doutor Hércules, ambos aprovados 
em Plenário.  

Está encerrada a sessão.  
Um bom dia a todos! 
 

(Comunicamos que haverá 
sessão solene amanhã, dia 
07 de abril de 2022, quinta-
feira, às 19h30min, em 
homenagem aos 
jornalistas, conforme 
requerimento do senhor 
deputado Torino Marques, 
aprovado em Plenário; e 
que haverá sessão especial 
dia 08 de abril de 2022, 
sexta-feira, às 15h, para 
debater sobre o Dia do 
Sistema Braille, conforme 
requerimento do deputado 
Doutor Hércules, também 
aprovado em Plenário; e 
comunicamos que haverá 
sessão ordinária híbrida, 
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virtual e presencial, no dia 
11 de abril de 2022, às 15h, 
cuja Ordem do Dia é a 
seguinte: Discussão única, 
em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 
905/2019; discussão única, 
em regime de urgência, dos 
Projetos de Lei 
Complementar n.os 
15/2022 e 06/2022; 
discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de 
Lei n.º 142/2022; discussão 
única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 
17/2022; discussão única, 
em regime de urgência, dos 
Projetos de Lei n.os 
122/2019 e 366/2020; 
discussão especial, em 1.ª 
sessão, dos Projetos de Lei 
n.os 1034/2019 e 248/2020; 
discussão especial, em 1.ª 
sessão, dos Projetos de Lei 
Complementar n.os 
35/2021 e 42/2021; 
discussão especial, em 1.ª 
sessão, dos Projetos de Lei 
n.os 119/2021, 136/2021, 
462/2021, 476/2021, 
758/2021, 764/2021, 
769/2021, 772/2021, 
776/2021, 800/2021, 
844/2021, 850/2021, 
854/2021, 856/2021, 
861/2021, 863/2021 e 
08/2022; discussão 
especial, em 1.ª sessão, do 
Projeto de Resolução n.º 
21/2021) 
 
Encerra-se a sessão às onze 
horas e três minutos. 

 
*De acordo com o 
registrado no painel 
eletrônico, não registrou 

presença o senhor 
deputado Dr. Rafael 
Favatto. 
 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às 
fases ou às ocorrências 
desta sessão. 

 
 

_______________________________________ 
 

DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO SOLENE, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 
07 DE ABRIL DE 2022. 

 
ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA DE DOIS 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO TORINO 
MARQUES OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Senhoras e senhores, senhor 
deputado proponente, senhores deputados e 
deputadas desta augusta Casa de Leis, ilustres 
autoridades e telespectadores da TV 
Assembleia, boa noite! 

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe a 
todos nesta sessão solene em Homenagem aos 
Comunicadores. 
 O Dia do Jornalista, comemorado em 07 
de abril, foi instituído em 1931, pela Associação 
Brasileira de Imprensa, ABI, cento e um anos 
após o assassinato, em 1830, do médico, 
jornalista e fundador do Jornal Observatório 
Constitucional, Giovanni Battista Líbero Badaró, 
que fazia oposição ao nascente regime imperial 
brasileiro. 
 Já se encontra em local de destaque o 
deputado proponente Torino Marques, para os 
procedimentos regimentais de abertura desta 
sessão solene. 
 É convidado a compor o local de 
destaque, neste instante, o senhor José Américo 
Almeida Teles. (Pausa) 
 É convidado a compor o local de 
destaque o senhor Marcos Alexandre. (Pausa)  
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 É convidado a compor o local de 
destaque o senhor Pedro Roque Rodrigues 
Santos Lessa Silva, filho da saudosa jornalista 
Beth Rodrigues. (Pausa) 
 É convidado a compor o local de 
destaque o senhor Wallace Millis. (Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
Informo que esta sessão está sendo 

transmitida, ao vivo, pela TV Assembleia, nos 
canais abertos digitais e YouTube. As fotos do 
evento estarão disponíveis a partir de amanhã, 
dia 08, no site da Assembleia Legislativa que, 
com satisfação, recebe a todos para a sessão 
solene em Homenagem aos Comunicadores. 

Comunicar-se é da natureza humana, 
porque também é da natureza Divina. Se 
queremos nos comunicar bem, devemos 
aprender com o grande comunicador, que é 
Deus. Aprendemos que os quatro elementos 
essenciais da comunicação são: o emissor, o 
receptor, o meio e a mensagem. É a interação 
deles que constitui a comunicação. Os seres 
humanos estão sempre em busca de um 
receptor para lhe dizer algo por meio de algum 
canal. Podemos mudar os recursos tecnológicos, 
mas o modelo permanecerá sempre o mesmo. 

Esta sessão está sendo possível porque o 
deputado Torino Marques, no primeiro ano de 
seu mandato, percebeu que a lei que instituiu a 
Comenda Jairo Maia só abrangia profissionais de 
jornal, rádio e TV no velho formato. Naquele 
momento, antigas empresas de comunicação 
desapareciam ou demitiam centenas de 
profissionais no Espírito Santo. 

Muitos, sem mercado de trabalho, 
passaram a se reinventar profissionalmente, 
adotando as redes sociais, os jornais eletrônicos 
na internet, bem como outros meios para 
sobreviver. O mérito dessa crise é a reinvenção 
da comunicação, e o deputado Torino Marques 
sempre procura se atualizar para que todos 
possam ter a oportunidade dessa homenagem. 

Neste instante, o senhor deputado 
proponente, Torino Marques, procederá à 
abertura desta sessão solene, conforme é 
regimental. 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Boa noite, senhoras e senhores! 
Satisfação muito grande recebê-los aqui na Casa 
de vocês, a Casa do Povo. 

Tantos tentam fazer de conta que ela é, 
mas, na verdade, eles ficam tentando mostrar 
que não é. Mas, estou aqui para levar, com 
certeza, se Deus quiser, a liberdade do povo 
capixaba, do povo aqui do meu glorioso e 
amado Espírito Santo. 

Que Deus os abençoe este dia tão 
maravilhoso! 

São 19h37min. 
Obrigado a todos que nos assistem nas 

redes sociais e também na TV Assembleia! 
Quero dizer aqui que temos uma 

cobertura ao vivo, Charles Manga Produções.  
Charles, como é que faz aí? (Pausa) 
Você está fazendo a cobertura ao vivo da 

sessão aqui, que vai estar no seu site? Já está no 
site? (Pausa) 

O site, qual é? (Pausa) 
Radioativagospel.com.br 
Então, muito obrigado por esse carinho! 
Muito obrigado aos comunicadores que 

temos hoje na Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo! 

Obrigado, Rikelme, pela abertura que 
você fez, sempre bem! 

Rikelme representando a nossa região 
serrana, do Espírito Santo, Domingos Martins. 

Invocando a proteção do nosso glorioso 
e amado Deus, declaro aberta a sessão e 
procederei à leitura de um versículo da nossa 
Bíblia Sagrada, vamos ficar de pé, em posição de 
respeito. 
  

 (O senhor de deputado Torino Marques 
lê 1.º Timóteo 6:18)  

 

Fica dispensada, então - podem se 
colocar à vontade agora - a leitura da ata da 
sessão anterior, mas a declaro aprovada 
conforme disponibilizada no site da Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo. 

Informo a todos os presentes que esta 
sessão é solene, em homenagem aos 
comunicadores, conforme requerimento de 
minha autoria, aprovado em plenário por 
unanimidade.  
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 O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME KRÜGER 
SALES) – Todos são convidados, em atitude de 
respeito, para as execuções do Hino Nacional e 
do Hino do estado do Espírito Santo. 

 

(É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo)  

 

Podemos nos assentar!  
Deputado Torino Marques, a sua equipe 

de gabinete lhe preparou uma surpresa e 
gostaria que você viesse ao púlpito para 
acompanhar essa surpresa! Por favor! 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Espero que seja boa! Senão, vamos ter 
exoneração a partir de amanhã! 
  

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – O púlpito é do senhor! 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Eu vou aí?  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Por favor!  
 

(É exibido o vídeo) 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Caramba! Olhe, eu fico muito feliz por 
Deus ter me agraciado com tanta riqueza, 
porque quem me conhece, como Wander Luiz, 
Hércules Rosa, Juninho Megahertz, Adilson 
Paixão, Heckel Loureiro, nós temos várias 
pessoas aqui que sabem como é difícil a gente 
conseguir ter futuro na comunicação. Como é 
difícil um cantor conseguir chegar ao sucesso. 
Mas é o que eu falo sempre, tudo que você faz 
com amor e com dedicação, com certeza, Deus 
está olhando por você, os anjos de luz vão estar 
sempre ao seu lado. Tudo que você fizer na vida 
faça com muita vontade.  

Eu sempre tive esse jeito brejeiro de ser, 
sempre tive muita leveza no que eu ia fazer. Fui 
muito cobrado. O pessoal dizia bem assim: 
Rapaz, você é muito disperso. Mas não era 
disperso, era um cara feliz, eu sempre fui feliz.  

Até funcionário de emissoras que eu 
trabalhei, eu sempre trabalhei em emissoras e 

nunca fiquei menos de cinco anos, pelo menos. 
Somente no início, quando eu entrei na Rádio 
Tropical, em 1983, ali eu trabalhei acho que 
foram seis meses. Dali para lá eu sempre 
trabalhei em equipe, em grupo. Trabalhei na 
Rede Gazeta, foram dezessete anos. Tive uma 
passagem, também, pela Gazeta de Alagoas, 
fiquei pouco tempo porque a Rede Tribuna me 
convidou. Eu vim para a Rede Tribuna, fiquei 
dezesseis anos na Rede Tribuna. Então, sempre 
trabalhei em equipe, sempre fomos equipe, não 
é, Rogério Natali? O homem do Voyage azul, 
azul metálico. Andamos muito naquele 
Voyagezinho né? Sonzinho Tojo!  

Olha gente, é uma satisfação imensa ter 
vocês aqui, grandes amigos! Buda está ali 
também, que trabalhou comigo na Rede Vitória 
de Comunicações. 

Eu tive convites para a gente poder sair 
do meu Brasil e trabalhar fora, mas não aceitei, 
não é, Gastão? Cadê Gastão? Gastão está por aí 
também? Está ali atrás? Está ali atrás quietinho 
no cantinho. É bom de canto, não é? Fica 
sempre no cantinho. Então, o Gastão me fez 
uma proposta para ir para fora, até pediu 
minhas contas na emissora que eu trabalhava. 
Aí o diretor veio falar: Vem cá, estou sabendo 
que você vai embora daqui! Eu falei: Por quê? 
Não, o Gastão veio aqui e falou que você vai 
pedir conta, que vai lá para Portugal com ele. 
Você se lembra disso, Gastão? Eu me senti 
lisonjeado, mas infelizmente eu não pude ir 
porque eu sou muito bairrista. Eu amo muito 
meu Espírito Santo, por isso que toda vez que eu 
me refiro ao Espírito Santo eu falo que é meu 
glorioso Espírito Santo. Mas eu englobo para 
todos vocês. Eu amo essa terra. Eu acho que se 
eu fosse um jogador de futebol de um time eu 
não iria para outro, eu iria fazer sucesso naquele 
time. Eu não iria ficar pulando de time em time 
mesmo com proposta, às vezes, que é bem 
maior do que no time que eu que eu estivesse, 
entendeu? Eu recebi propostas de sair e ir para 
outros locais, mas não, eu quero mostrar que o 
Espírito Santo é um celeiro de grandes pessoas, 
grandes homens englobando, claro, homens e 
mulheres também.  

Quero agradecer ao José Américo 
Almeida Telesno, meu amigo Américo.  
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Quem já foi no Vital aí levanta a mão! 
(Pausa) 

Poucas pessoas? Ninguém foi no Vital, 
não? Ou vocês estão com vergonha de dizer que 
foram no Vital, atrás do trio elétrico eu vou. 
Américo é o homem do Vital, um dos 
idealizadores do Vital no estado do Espírito 
Santo. Américo, satisfação ter você sentado à 
Mesa ao meu lado também. Obrigado, meu 
querido.  

Marcus Alexandre, Gatão. Grande amigo 
Gatão, um grande parceiro que eu tenho da 
comunicação, do rádio, um programador 
musical, um ser que eu tenho dentro do meu 
coração, com certeza, Marcus Alexandre.  

Pedro Roque Rodrigues Santos Lessa 
Silva, filho da minha amiga, não gosto nem de 
falar saudosa, Beth Rodrigues. Porque ela 
continua minha amiga e vai ser minha amiga até 
depois da minha partida deste mundo. Pedro eu 
conheci desde criança, menino. Menino mesmo. 
E a gente ia fazer as campanhas políticas lá na 
Casa Amarela, na Mata da Praia e Pedro estava 
lá correndo pra lá e pra cá. Lembro-me que eu 
tinha comprado um carro preto uma vez, você 
veio e falou bem assim: Caramba, Torino, que 
carrão, hein? Você se lembra disso? Você acha 
que lembra, não é? Então, Pedro, tenho muito 
carinho por você, tá?  

Também o Wallace Millis. Wallace Millis, 
um exemplo de ser humano também: o cérebro. 
Ele é o cérebro. Parabéns, Wallace, obrigado por 
você estar aqui à Mesa, também, fazendo parte 
deste momento tão glorioso que é a Comenda 
Jairo Maia.  

Comenda Jairo Maia, um grande 
comunicador que eu tive o prazer, Deus me deu 
esse prazer de trabalhar com o senhor Jairo 
Maia. Muito bom. Muitos aqui trabalharam com 
o Jairo Maia, não é? Você também, não é, 
Wander? Juninho Megahertz também. Gastão 
também trabalhou com o Jairo, não trabalhou? 
(Pausa)  

Ah, é?! Ah, então tá. Mas sabe da 
história, da trajetória do nosso glorioso amigo 
Jairo Maia.  

Antigamente, essa homenagem era feita 
apenas para jornalistas e radialistas. Mas eu vi a 
necessidade de incluir, também, as pessoas que 

mexem com internet, que têm rede social, 
porque ali também tem comunicação, ali 
também tem informação. E essa pluralidade de 
informações, isso é muito importante. Tem que 
ser plural, as pessoas têm que falar.  

Eu acho que esse negócio de regular a 
internet, regular comunicação, a gente tem que 
tomar muito cuidado com isso, porque tem que 
ter todos os lados de fala. Quem cometer algum 
crime, já existem leis para puni-lo. Eu vejo 
assim. Eu quero que vocês tenham liberdade, 
sempre! 

É uma honra estar aqui, como deputado 
estadual, proponente e realizador desta sessão 
solene, para homenageá-los.  

Eu confesso que me sinto mais 
homenageado do que vocês que estão aqui. 
Agradeço ao Senhor Deus por viver esta 
maravilhosa oportunidade, por dividir com 
vocês este momento das nossas vidas.  

Abraço cada um dos senhores, senhoras, 
familiares, amigos.  

Adilson Paixão; André Luiz da Silva 
Oliveira; Antônio Carlos Dofen; Artur Cunha 
Pereira; Heverson Carlos Miranda dos Santos; 
Carlos Madureira; Eduardo Gomes da Costa; 
Francisco das Chagas de Oliveira Ferreira; 
Gustavo Lellis; Heckel Loureiro Queijas 
Gonçalves; Hércules da Rosa Silva; Jairo Mendes 
Peçanha; Jonas Natali Munaldi; José Mário 
Menelli; José Vicente de Paula Mendes; Ítalo 
Schmid Júnior – Juninho Megahertz! –; Marcelus 
Carlete Khéde; Márcio de Oliveira; também 
Márcio Fontoura Macedo; Marcus Alexandre 
dos Santos Gomes – meu amigo Gatão, não é 
isso? –; Oto de Jesus Koch. Comunicação é 
também o homem que segura o rodeio, meu 
irmão. Muito bem. Segura, peão! Isso também é 
comunicar-se com as pessoas.  

Paulo Roberto Silva Borges; Pedro Roque 
Rodrigues Santos Lessa Silva, Pedrão; Petronio 
Antunes Luz Filho; Rogério Natali Barradas; 
Rubens José Dias Junior; Wallace Millis; 
Wanderley Rodrigues, o Wander Luiz, grande 
Wander Luiz! Poxa, seu Crow! Lembra-se disso? 
Que maravilha!  

Wendell Emanuel Pereira Lopes, José 
Américo Almeida Teles, Eduardo Prado Mota, 
Paulo Carneiro, Rommel Rubim Dias.  
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Tem alguns aqui... O André Luiz e o 
Rommel não puderam comparecer. Problemas 
que acontecem na vida de cada um de nós, né?! 
E eles não puderam vir.  

E o Ruy Carlos Baromeu Resegue.  
Obrigado pela presença de todos vocês!  
Que o Criador permita, sim, 

desenvolvimento e progresso aos negócios, aos 
seus empreendimentos, e todo tipo de esforço 
pela sobrevivência nesses tempos tão difíceis.  

Até pouco tempo, essa honraria do 
Legislativo Estadual só poderia ser concedida a 
jornalistas e radialistas naquele formato antigo 
de redação de jornal, ou mesmo rádio. Mas, 
compreendendo que a crise mundial e a 
tecnologia obrigaram a comunicação a se 
reinventar, nos últimos anos vimos as empresas 
encolherem e reduzirem os empregos 
tradicionais na nossa mídia. Em contrapartida, 
testemunhamos, também, o surgimento pujante 
de pequenas empresas baseadas nas redes 
sociais, dando nova vida e oportunidade aos 
comunicadores de todos as matizes. Mudou a 
apresentação, o formato; mudou também a 
negociação: empregados de antes passaram a 
ter oportunidade de serem donos do próprio 
negócio.  

Muitos nem tiveram opção, foram 
obrigados a se assumirem como 
empreendedores. Esta é a palavra: vocês são 
empreendedores. E deu certo, e vai dar muito 
certo, sim. Vá com fé!  

Aqui, temos blogueiros, criadores de 
conteúdo para jornalismo e marketing. Temos 
até um representante daqueles que comunicam 
a emoção e narrativa dos rodeios, como eu falei 
há pouco: Oto Koch. Tudo isso é comunicação, 
sim. Tudo isso é iniciativa para um novo 
negócio. A crise permitiu e deu certo e, de certa 
forma, obrigou aquele radialista, ou jornalista 
acomodado, a se virar – tem que correr atrás! –, 
a se tornar dono do próprio nariz.  

Estamos aprendendo a ser 
empreendedores, seja em carreira solo, em 
equipe, com ou sem ajuda da empresa.  

Agora, veja o lado positivo da crise. Hoje, 
pode ser muito difícil, mas, no futuro, vamos 
contar, bem mais realizados, essa experiência 
para os nossos filhos. Com crise ou sem crise, 

estamos nos virando para sobreviver, recriando, 
reinventando e fazendo surgir novas formas de 
comunicação.  

Temos debatido, aqui, sobre a 
importância desse novo mercado profissional. 
Nesse novo sistema, ninguém é doutor, 
ninguém é dono da verdade. As relações entre 
colegas e profissionais com a política, com as 
fontes e clientes é que vão determinar esse 
verdadeiro sucesso.  

Nas redes sociais, blogs e jornais on-line, 
vemos profissionais velhos e jovens. Uma parte 
dos antigos que se recusa a se aposentar e a 
maioria dos iniciantes continuam lá, 
ombreando-se e convivendo nas redações, 
como nos velhos tempos. Temos, aqui, 
exemplos para os mais jovens, que começam na 
carreira de comunicador, tendo diante de si 
uma vida inteira para viver e colecionar muitas 
histórias.  

Por isso, eu digo a vocês: no velho e no 
novo formato, temos pessoas cuidando da 
notícia, dando vez e voz aos fracos e oprimidos, 
ouvindo o opressor e o oprimido, mas, 
sobretudo, levando a notícia de forma correta, 
para que o leitor forme sua opinião de forma 
livre. É abominável o comunicador usar de 
artimanhas para impor a sua ideologia!  

No passado, o comunicador, como 
radialista ou jornalista, encarava a profissão 
como um sacerdócio. Quando autorizado pelo 
editor, registrava a sua opinião sobre o assunto 
e colocava ali a sua assinatura, assumia a sua 
opinião e dizia o porquê, mas não a passava 
como sendo a verdade absoluta.  

Neste momento da história, temos duas 
revoluções no mesmo espaço: a primeira é que 
a comunicação sofre o impacto das novas 
tecnologias. Com isso, renova a forma de 
comunicar os equipamentos e condições. Isso 
cria a necessidade de adaptação à evolução, 
deixando para trás uma legião de 
desempregados, de colegas que não se 
ajustaram às tecnologias ou que foram 
vencidos, infelizmente, Wallace Millis, pelo 
tempo.  

A segunda revolução tem estreita 
relação com a primeira. O mundo vive suas 
crises sociais e econômicas, mas o mundo, 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340032003100360034003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, quarta-feira, 13 de abril de 2022 Diário do Poder Legislativo - 59 

pessoal, não para. A economia do país não se 
detém para que o sistema de comunicação se 
organize para acompanhar. Em um ou outro 
caso, que fique bem claro, temos pessoas com 
suas responsabilidades, famílias, vida social, que 
se respeitam e também se amam, muito bem 
embaladas por esse calor humano, que tanto 
marca as nossas relações.  

Que esta noite seja de brilho, de alegria, 
de felicidade!  

Dia do Radialista, 7 de abril.  
Muito obrigado pela presença de todos! 
Uma grande noite para todos nós! 
Boa noite! 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) - Neste momento, teremos a 
apresentação de uma oração de Jairo Maia e, na 
sequência, uma apresentação musical que era 
tema de abertura do Programa Jairo Maia. 
(Pausa)  

 
(São feitas as apresentações) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) - Momento especial desta 
sessão solene, a partir de agora o senhor 
deputado Torino Marques fará a entrega da 
Comenda Jairo Maia.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – No final da minha fala ali, - é por isso 
que é bom trabalhar em equipe - eu na 
empolgação da minha fala falei 07 de abril, Dia 
do Radialista. É Dia do Jornalista, tá? Eu já tinha 
falado no início, mas depois eu acabei falando 
isso. Isso é normal, no rádio a gente fazia tanto 
isso, né? Amostra e mostra. Lembra disso? Você 
lembra disso? Uma mostra? Não, rapaz é 
amostra.  

Vamos lá, pode continuar, Rikelme.  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) - A Comenda Jairo Maia foi 
instituída pela Resolução n.º 4.675/2016 para 
homenagear profissionais da área de 
comunicação, jornalistas e também o radialista 
Jairo Maia, que com mais de cinquenta anos de 
trabalho dedicados ao rádio se tornou um ícone 
da comunicação no Espírito Santo. Jairo Maia 

faleceu em 29 de março de 2013, aos setenta e 
sete anos, vítima de um linfoma que provocou 
falência múltipla dos seus órgãos.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Agora eu vou ali para baixo e vocês vão 
ser homenageados, ok? Vou chamar um por um. 
Ah, e outra coisa, se os familiares quiserem vir 
também tirar a foto porque às vezes uma 
homenagem tão bacana dessa, família tem que 
tá junto, papai, mamãe, titio, papagaio, 
periquito, todo mundo. Falei com o Oto Koch 
que ele tinha que ter trazido os filhos, mas tudo 
bem.  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) - A primeira homenagem da 
noite vai para o senhor Adilson Paixão. (Pausa) 

Começou sua vida profissional em 1973. 
Foi como operador de áudio da Rádio Capixaba 
que o seu então patrão, Jairo Maia, assinou sua 
carteira de trabalho. Fez a locução comercial ao 
vivo da Copa de 1974; em 1978 assume a 
locução de cabine da TV Gazeta; em 1980 a 
convite de José Roberto Mignone fez parte da 
primeira equipe da Tribuna FM; em 1983 passa 
pela Gazeta FM e em 1984 vai para Tropical FM, 
a convite do saudoso Antário Filho, na locução e 
coordenação da equipe. Foi produtor de shows, 
em 1998 criou a produtora de vídeos Grava 
Produções. Em 2005 passou a fazer parte do 
cerimonial desta Casa de Leis e aqui pode cuidar 
da TV e da rádio Assembleia, programa que 
levou a mais de trinta emissoras em rede, o dia 
a dia dos nossos parlamentares. 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

Antônio Carlos Dofen, conhecido como 
Toninho. (Pausa) 

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, 
nascido em 10/04/1956, radialista há quarenta 
anos, MTB 157/81. Repórter A Tribuna, 
apresentador de televisão - TV Sul, Programa 
Ponto a Ponto, Negócios & Debates e Todo Dia. 
Diretor de redação da revista Pedras do Brasil 
(segmentada setor de rochas ornamentais), 
fundador dos jornais Folha de Cachoeiro e Diário 
Capixaba, repórter e comentarista esportivo - 
Rádio Tribuna/AM, Rádio Cachoeiro e Difusora. 
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(Procede-se à entrega da comenda) 
 

Artur Cunha Pereira. (Pausa) 
Iniciou a vida profissional no ano de 2006 

na Rádio Educadora de Coronel Fabriciano em 
Minas Gerais, onde atuou até 2009. Em 2013, 
veio para o Espírito Santo, contratado pela FM 
Super de Afonso Cláudio. Atualmente, encontra-
se na Rede Nova Onda de Rádios em Aracruz, 
onde permanece. 

Os familiares são convidados a compor 
este momento fotográfico. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
O SR. ARTUR CUNHA PEREIRA - Vou 

mandar um abraço para o meu pai que está 
assistindo através da internet, do YouTube, o 
Ademir Cunha, que inaugurou a Rádio Gazeta 
em 83 e também fez história no Espírito Santo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Aquele abraço, Ademir. Valeu, irmão! 
Parabéns pelo filho. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) - Heverson Carlos Miranda dos 
Santos. (Pausa) 
 Mais conhecido no meio como Buda. Atua na 
área áudio visual desde 1993. Pai da Amanda e 
marido de Leticia. Passagem por várias 
produtoras do estado. Até que, em 2010, 
fundou a própria produtora de vídeo, a Projeto 
Filmes. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

José Carlos Madureira e familiares. 
(Pausa) 

Tem ampla experiência na coordenação 
dos núcleos de criação e confecção dos 
produtos gráficos e mídia impressa. Até pouco 
tempo responsável pelo planejamento, criação 
de objetivos, metas e estratégias de marketing 
das empresas Fiat Automotive – Renault 
Montreal e Peugeot Auto France – RJ.  

Já foi assessor parlamentar na Câmara 
Municipal de Barra de São Francisco, onde 

exerceu assessoria parlamentar. Já chefiou 
diversas rádios, revistas e tvs do Espírito Santo. 
Em 2015, recebeu a Comenda Rubem Braga 
pela Assembleia Legislativa na condição de 
escritor. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
Eduardo Gomes da Costa e familiares. 

(Pausa) 
Formado em Marketing. Desde 2014, 

sócio da empresa Values Comunicação, empresa 
especializada no monitoramento de notícias e 
análise de banco de dados. A Values, desde 
2014, vem oferecendo seus serviços a vários 
órgãos públicos, como Prefeitura de Vitória, 
Prefeitura de Serra, Tribunal de Contas do 
Espírito Santo, Sebrae do Espírito Santo, 
Universidade Federal de Lavras, Sebrae do Pará, 
Federação da Indústria do Espírito Santo, IEL, 
Cindes, Sesi, e Senai.  
 

(Procede-se à entrega da comenda) 
 

Francisco das Chagas de Oliveira Ferreira 
e familiares. (Pausa) 

Conhecido no Espírito Santo como 
Francisco Carioca, ou simplesmente Carioca, 
mudou-se para o município de Santa Maria de 
Jetibá no ano de 1995. Iniciou as atividades de 
comunicador em 1999, quando ingressou no 
quadro de locutores da Rádio Pomerana FM, de 
Santa Maria de Jetibá, onde possui até hoje o 
programa Domingão Sertanejo. 
 

(Procede-se à entrega da comenda) 
 

Gustavo Lellis e familiares. (Pausa) 
Atua desde 2000 como diretor de filmes 

publicitários no mercado do Espírito Santo, com 
experiências no Rio de Janeiro e em São Paulo. 
Seus filmes reúnem domínio cinematográfico, 
estética e ótimo desempenho na direção de 
atores. Em 2003, no Rio de Janeiro, trabalhou 
com diretores de destaque no cenário nacional, 
como Mário Márcio Bandarra, da Rede Globo. 
Atualmente dirige filmes publicitários e 
institucionais de clientes de expressão na mídia 
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capixaba e autarquias do Espírito Santo como 
Detran, Prefeitura de Vitória, Banestes, Vale, 
ArcelorMittal e outros. Recentemente ganhou 
bronze nos Prêmios Lusófonos da Criatividade, 
de Portugal, com o filme O Violino, para Unimed 
Vitória.  
  

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
A sessão está sendo transmitida ao vivo 

pela Rádio Gospel Ativa FM. 
 

Heckel Loureiro Queijas Gonçalves. 
(Pausa) 

Natural de Alegre, Espírito Santo, 
começou em rádio no ano de 1989. Passou pela 
Rádio Astral FM, pela Rádio Liberal, de Dracena, 
São Paulo, pelo Sistema Norte de Comunicação, 
Rádios Ativa de Guarapari e Litoral FM. Teve 
passagens pela Transamérica FM, 98 FM de Belo 
Horizonte. Pela Rádio Tropical, sua grande 
paixão, teve três passagens, a última foi entre 
2018 a 2021.  
 

O SR. HECKEL LOUREIRO QUEIJAS 
GONÇALVES – Posso chamar a minha família? 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Deve! 
 

O SR. HECKEL LOUREIRO QUEIJAS 
GONÇALVES – Então, eu queria que viessem 
Adilson Paixão, Hércules Rosa, Wander Luiz, 
Renan.  

Cara, é minha família. Se eu estou aqui 
hoje eu devo a eles. Tudo que eu aprendi de 
rádio, eu aprendi com esses caras. Então, tenho 
que tirar foto com a minha família! 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Hércules da Rosa Silva e 
familiares. (Pausa) 

Nascido em 5 de novembro de 1962, é 
casado e morador do Recanto da Sereia, Praia 
d’Ulé, Guarapari. Iniciou como radialista, em 
1985, na Rádio Tropical FM, como produtor 

executivo. Em 1986, foi para a Rádio Cidade FM. 
Em 1991, foi para o sistema de rádios da Rede 
Gazeta. Retornou para a Rádio Cidade, em 1996. 
Foi para a Rede Vitória, Rádio Transamérica, e, 
em 2001, para a Rádio Tropical FM. Em 2002, foi 
para a Rádio Vila Velha FM. Em 2009, montou 
sua empresa de Rádio Indoor, onde atua até 
hoje. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda)  
 

Jairo Mendes Peçanha e familiares. 
(Pausa) 

Nasceu em Vitória, tem setenta e quatro 
anos. Cursou Contabilidade, Administração de 
Empresas e Radialismo. Atua no setor 
radiofônico capixaba desde 1979, passando pela 
Rádio Capixaba, Rádio Vitória, Tribuna, América 
Gazeta e CBN. Desde 2005, está na Rádio 
Espírito Santo e TV Educativa. Na cobertura do 
esporte capixaba, já exerceu o mandato de 
presidente da Associação dos Cronistas 
Esportivos do Espírito Santo, Acec, e hoje faz 
parte de sua diretoria. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda)  
 

Jonas Natali Munaldi e familiares. 
(Pausa) 

É residente em Alfredo Chaves. Jonas é 
advogado, empresário no ramo de eventos 
artísticos e radialista. Começou no ramo da 
comunicação ainda adolescente, na Rádio Distak 
FM. Logo após, ingressou, efetivamente, 
apresentando um programa dominical na rede 
de rádios Band FM, em Alfredo Chaves. Em 
seguida, trabalhou na Rádio Transamérica Hits, 
onde apresentou, por vários anos, o programa 
Rodeio Transamérica e o programa do 
Transnotícias. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda)  
 

José Mário Menelli e familiares. (Pausa) 
Radialista com mais de trinta anos de 

profissão na Rádio Capixaba. Iniciou sua carreira 
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em 1988, na Rádio Difusora de Cariacica, com 
passagem pelas rádios América AM, Vitória AM 
e Tribuna AM e FM. Atualmente exercendo a 
função de analista musical na Rádio Legal FM, 
emissora da Rede Tribuna de Comunicações. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda)  

 
José Vicente de Paula Mendes e 

familiares. (Pausa)  
Jornalista e advogado, residente em 

Colatina, nasceu em Marilândia, ES, filho de 
Clovis Mendes e Camila Thiengo Mendes. 
Trabalhou na década de 70 nos jornais A Gazeta 
e A Tribuna, foi assessor parlamentar na 
Assembleia Legislativa de 1980 a 1982, foi 
professor do Colégio Marista de Colatina, é 
diretor dos jornais Diário de Notícias, Linhares, 
Jornal da Serra e Diário do Noroeste, Colatina. 

 
 (Procede-se à entrega da comenda) 
 
Familiares são convidados para a foto. 

(Pausa)  
 
Ítalo Schmid Júnior, conhecido como 

Juninho Megahertz, e familiares. (Pausa)  
Radialista, começou sua trajetória em 

1982 na Rádio Tropical FM. Em 1986, migrou 
para a Rádio Gazeta FM. Neste grupo de 
comunicação, passou pela 94 FM como 
coordenador de locutores, foi idealizador do 
projeto Capital FM e Metrópole FM. No ano de 
1998, foi convidado para a Rádio Cidade FM, 
onde permaneceu por quase onze anos. 
Atualmente é empresário e faz de vez em 
quando como hobby a Jovem Pan. 

 
 (Procede-se à entrega da comenda) 
 
Marcelus Carlete Khéde e familiares. 

(Pausa)  
 Formado em Educação Física pela Ufes, pós-
graduado em Treinamento Desportivo pela 
Universidade Veiga de Almeida, RJ, formado em 
Teologia pela Escola Diaconal Santo Estevão de 
Cachoeiro de Itapemirim, atua há 31 anos na 
Escola Estadual João Bley, onde desenvolve o 

projeto Web TV. Recebeu o prêmio Boas 
Práticas na Educação na categoria Utilização de 
Tecnologia na Sala de Aula, promovido pela 
Secretaria de Estado da Educação. Atualmente, 
como apresentador do programa religioso 
Momento Cristão, que vai ao ar de segunda a 
sexta-feira, das 18h às 19h, pela rádio Cultura 
FM de Castelo, há 26 anos. 
 

 (Procede-se à entrega da comenda) 
 
Márcio de Oliveira e familiares. (Pausa)  
Começou as suas atividades profissionais 

como radialista no ano de 1990 na Rádio 
Robusta, trabalhou na Jovem Barra, Rádio Nova 
Onda e atualmente está na Novo Tempo como 
radialista e supervisor. Em 2004, foi eleito 
vereador mais votado e exerceu a função de 
presidente da Câmara entre 2005 e 2006. No 
final do seu mandato como vereador, decidiu 
não disputar a reeleição. Atualmente apenas no 
rádio. 
 

 (Procede-se à entrega da comenda)  
 
Márcio Fontoura Macedo e familiares. 

(Pausa)  
Natural de Jerônimo Monteiro. Nascido 

em 29/10/1974. Formado em História. Desde 
cedo já se identificava com a comunicação. 
Através de ações junto à comunidade católica 
local, foi despontando o desejo e a habilidade 
de comunicar-se. Com a oportunidade e a 
chegada da rádio Vida FM, começou seus 
trabalhos de locução em vários programas e 
vários estilos, com entrevistas, ações populares 
e entretenimento.  

 
 (Procede-se à entrega da comenda) 

 
Marcus Alexandre dos Santos Gomes, 

conhecido como Gatão, e familiares. (Pausa)  
Começou no seguimento em 1988 pela 

rádio Tropical FM na função de auxiliar de 
estúdio e depois auxiliar de programa musical. A 
partir da década de 90, trabalhou na função de 
programador musical nas rádios Cidade FM e 
Capital FM, emissora da Rede Gazeta. E essas 
experiências geraram a oportunidade de 
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trabalhar como divulgador fonográfico e vendas 
pela Polygram, no Brasil, Universal Music, Deck 
Disc. Em 2005 retornou ao rádio pela Gazeta 
FM, depois Tribuna FM e, atualmente, participa 
da equipe da Tropical FM, na função de 
coordenador de promoções. 

 
 (Procede-se à entrega da comenda) 
 
Oto de Jesus Koch e familiares. (Pausa)  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – Desculpe-me Rikelme, só quebrando o 
protocolo, você pode fazer aquelas narrativas, 
uma narração do rodeio? Sabe por quê? Eu sou 
touro.  

 

O SR. OTO DE JESUS KOCH – Torino 
Marques! 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Então, você tem que fazer uma 
narrativa. Vai lá. 

 

O SR. OTO DE JESUS KOCH - Voa sabiá, 
voa com seu canto bonito, voa sem parar. Vai 
avisando ao povo do Espírito Santo que Torino 
chegou à Assembleia para as coisas no Espírito 
Santo melhorar!  

  
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Nasceu em São Paulo, mas 
mora no Espírito Santo há mais de 30 anos. 
Trabalha como locutor de rodeio desde 1997, 
apaixonou-se pela locução na Arena. Foi a 
Barretos narrar em 2001, foi indicado ao troféu 
Arena de Ouro em 2002, o Oscar do rodeio 
brasileiro. Ficou entre os três melhores 
locutores revelação do Brasil. Em 2014 foi eleito 
pelo portal Mundo Rodeio como melhor locutor 
de rodeio do Espírito Santo. Em 2019, foi eleito 
pela Revista 8 Segundos, recebendo a Fivela de 
Prata como melhor locutor do Espírito Santo.  

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

Paulo Roberto Silva Borges e familiares. 
(Pausa)  

No Rio de Janeiro não realizou o seu 
sonho de ser aviador e diplomata, mas acabou 

por encontrar outro caminho que o levou a 
formação em História, a Comunicação e a 
Ciência Política. Lecionou em escolas no Rio. E 
começou sua vida no jornalismo na TV Educativa 
e no Jornal do Brasil. 

Nos anos 80 voltou ao Espírito Santo, 
criou o Jornal do Norte, envolveu-se na política. 
E em Jardim Camburi lançou o jornal Camburi 
Notícias, com ótima aceitação.  

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

Pedro Roque Rodrigues Santos Lessa Silva 
e familiares. (Pausa) 

É formado em Comunicação Social pela 
FAESA, jornalista por experiência e profissional 
de Marketing Político desde 2004. Coordenador 
de campanhas eleitorais no Espírito Santo, Rio 
de Janeiro e Bahia, atendendo aos principais 
partidos políticos do país, corresponsável pelas 
campanhas de candidatos à presidência de 
grandes instituições no Espírito Santo, como a 
Ordem dos Advogados do Brasil e a Unimed.  

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
Petronio Antunes Luz Filho e familiares. 

(Pausa)  
Tem cinquenta e quatro anos; e trinta e 

quatro anos atuando nas áreas de Comunicação 
e Jornalismo. Realizou produções na Rede 
Gazeta, TV Vitória, Yes Produções, MM 
Publicidade, Eldorado Publicidade, Criativa e 
demais agências da grande Vitória. Idealizador 
da primeira campanha de orçamento 
participativo no Espírito Santo, produzida com a 
equipe da TV Espírito Santo. 

As fotos desta sessão estarão disponíveis 
a partir de amanhã no site da Assembleia 
Legislativa e também no site da Rádio Criativa 
Gospel.com. br. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
 Rogério Natali Barradas e familiares. 

(Pausa) 
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Trabalhou como locutor na antiga Rádio 
Gazeta FM, entre julho de 86 e agosto de 88, 
onde apresentava os programas Good Times e 
Ritmos de Boate, um dos primeiros programas 
com mixagens ao vivo, onde também era 
produtor do programa. Aprovado em concurso 
público para escrivão de polícia, trabalhou em 
diversas unidades da Polícia Civil até se 
aposentar em 2016. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
Rubens José Dias Júnior e familiares. 

(Pausa) 
É jornalista, escritor e artista, foi 

fundador-âncora e comentarista político do 
programa Brasil Sem Censura. E atualmente é o 
apresentador e produtor político do seu novo 
programa News Vitória, que vai ao ar pelo 
Youtube, Instagram e Facebook.  

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
Wallace Millis e familiares. (Pausa) 
É profissional de Marketing e 

Comunicação, tendo sido coordenador do 
primeiro curso de graduação, bacharelado de 
Marketing do Brasil, na UVV, que foi onde 
conquistou o primeiro lugar do prêmio Market 
Best realizado pela editora Referência. É autor e 
organizador de livros como Marketing: Reflexões 
Estratégicas para Mercados Competitivos, e 
produções técnicas como House of Cards e a 
Política Brasileira.  

Graduado em Economia pela Ufes, tem 
mestrado em Planejamento e Políticas, em 
convênio da UFRJ com a FAO, Organização das 
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. 
São vinte e cinco anos de experiência em sala de 
aula que lhe deram prêmios acadêmicos de 
inovação, além de dois prêmios de economia.  

Atualmente, Wallace Millis é secretário 
parlamentar na Comunicação do gabinete de 
Neucimar Fraga, na Câmara Federal. 

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

Wanderley Rodrigues, também 
conhecido como Wander Luiz, e familiares. 
(Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – Olha só. Pode fazer o comercial, não 
tem problema. Porque você está em todos os 
lugares que as pessoas vão fazer compras 
durante o dia, à tarde e à noite. Quem não já 
ouviu essa voz? Eu duvido quem nunca ouviu 
essa voz. Não, mas vem cá. Vai lá, dá o tom. 
Quanto é o quilo da batata? 
 

O SR. WANDERLEY RODRIGUES – Boa 
noite! É vergonhoso tentar falar alguma coisa 
depois de um timbre desses. Você sabe que sou 
seu fã.  
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Está tudo muito carinho. Está muito 
caro o arroz, o feijão, mas ele está lá fazendo 
promoção do feijão e do arroz. 
 

O SR. WANDERLEY RODRIGUES – Eu só 
não vou falar o nome de supermercado 
nenhum.  
 

O SR. HECKEL LOUREIRO QUEIJAS 
GONÇALVES – Eu tenho uma ideia melhor: um 
diálogo entre seu Crow... 
 

O SR. WANDERLEY RODRIGUES – Não. 
Para. É sério isso? Toda quarta e quinta, cliente 
do supermercado Torino tem mais qualidade e 
variedade no setor de hortifrúti. Aproveite. É um 
prazer ter você aqui.  

Eu sou o último? 
 

O SR. HECKEL LOUREIRO QUEIJAS 
GONÇALVES – Não. 
 

O SR. WANDERLEY RODRIGUES – Não. 
Ah. Rapidinho. 

Em 1990, 1991, Queco, 1999, eu conheci 
Hércules, Adilson, Juninho, Queco, Torino e nós 
tínhamos uma historinha na Rádio Capital onde 
o Torino era um personagem principal, que era 
o seu Crow... Ah, não. Certas coisas nunca 
mudam. Puxa, seu Crow, o senhor é tão gente 
boa. 
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O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Sou 
gente boa porque eu gosto muito da sua 
irmazinha Cindy. Wow! 
 

O SR. WANDERLEY RODRIGUES – Gente, 
eu não acredito nisso. Obrigado. Torino, 
obrigado. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Wanderley Rodrigues é 
carioca, mas residente desde 1989 no Espírito 
Santo. Sempre exercendo as funções de locutor, 
redator, publicitário ou coordenador artístico. 
Trabalhou nas Rádios Tropical FM, Rede Gazeta, 
nas rádios Capital FM e Gazeta AM. Trabalhou 
em diversas outras rádios do Espírito Santo. 
Ponto marcante de sua carreira: cobriu a visita 
do Papa João Paulo II em Vitória. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

Wendell Emanuel Pereira Lopes e 
familiares. (Pausa)  

Hoje, com quarenta e quatro anos, é 
pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 
Ministério do Tabernáculo, em Aribiri, Vila 
Velha. Pastor e jornalista, foi assessor de 
gabinete parlamentar na Câmara de Vila Velha e 
auxiliar administrativo da Prefeitura de Vila 
Velha. Formado em Jornalismo pelo Centro 
Universitário Internacional, Uninter, hoje o 
pastor jornalista ocupa o cargo de diretor 
presidente do veículo de comunicação.  

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

Neste momento, teremos uma 
apresentação musical, que era o tema de 
abertura e encerramento da TV Gazeta, de 
autoria do saudoso Cariê. 
 

(É exibido o vídeo) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – A partir de agora, o senhor 
deputado Torino Marques fará a entrega da 
Comenda Carlos Fernando Monteiro Lindenberg 
aos seus homenageados.  

A primeira homenagem da noite é para o 
senhor José Américo Almeida Telesno e 
familiares. (Pausa) 

Tem uma carreira de trinta e cinco anos 
no mercado de entretenimento, atuando na 
realização de grandes eventos. Foi um dos 
responsáveis pela criação e realização, em 
Vitória, do Vital, maior carnaval fora de época 
da Região Sudeste. Produtor musical em nível 
internacional e incentivador cultural com grande 
currículo de serviços prestados ao estado do 
Espírito Santo. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

Paulo Carneiro e familiares. (Pausa) 
É um dos veteranos mais atuantes da 

imprensa capixaba. Marcou época nos veículos: 
Rádio Espírito Santo, Rádio e TV Vitória, Rádio e 
TV Tribuna. Foi o criador de um dos mais 
polêmicos produtos da imprensa capixaba, o 
que lhe rendeu muitos amigos e inimigos: o 
jornal O Porrete, pelo qual, literalmente, metia o 
porrete em quem atravessasse o seu caminho. 
Paulo Carneiro, também conhecido como 
Matusalém. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – Tinha assim: Paulo Carneiro, o 
Matusalém. Quem não se lembra do famoso O 
Porrete, que dava na cabeça dos maus políticos? 
Tinham muito maus políticos naquela época, 
não é? Agora melhorou muito, não é?  

 

O SR. PAULO CARNEIRO – Melhorou um 
pouquinho, pelo menos você está aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PTB) – Ai, que bom! Obrigado!  
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – A última homenagem desta 
noite vai para o senhor Ruy Carlos Baromeu 
Resegue Lopes e familiares. (Pausa) 

Nasceu em 22 de novembro de 1986, em 
São Paulo. É filho de Ruy Carlos Baromeu Lopes 
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e Sandra Miranda Resegue Lopes; casado com 
Mohara Steffen e pai de Laura Steffen Baromeu. 
É formado em Direito, empresário na área de 
rádio e televisão desde 2011, e sócio 
administrador da empresa Rede Sim Sat de 
Rádio Televisão e Comunicações Ltda. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
 Encerrada a fase das homenagens, neste 
momento, fará uso da palavra, em nome dos 
homenageados, o senhor Wallace Millis, e, em 
seguida, o encerramento desta sessão solene 
pelo deputado proponente, Torino Marques.  
 
 O SR. WALLACE MILLIS – Boa noite. Eu 
gostaria muito de agradecer ao deputado Torino 
Marques e a todos os nossos colegas 
profissionais de comunicação, por esta noite 
maravilhosa que a gente está vivendo hoje. É 
uma honra receber esta homenagem Jairo 
Maia, pelo mérito legislativo.  
 Já virou lugar comum falar que a política 
é um instrumento civilizatório. Isso já está 
cristalizado, só que a comunicação vem antes. A 
comunicação do processo político antecede a 
tudo isso. A comunicação antecede a todo o 
processo de civilização e de organização da 
sociedade. A comunicação é a essência das 
nossas interações sociais.  
 Vejam bem, antes a comunicação 
figurava como um processo de mediação das 
relações sociais, depois ela passou a intermediar 
todas as relações que se estabelecem entre 
comunidades, povos, países, nações.  
 Um momento como este, em que a 
gente vive uma crise política, uma crise militar 
internacional, é um momento em que a gente 
pensa o seguinte: a comunicação se impõe 
como uma necessidade, como uma necessidade 
de mediar conflitos, de organizar as interações, 
as diferenças entre pontos de vista, entre 
posições políticas, entre estruturas de poder. É 
por meio da linguagem que a gente organiza as 
relações entre as pessoas. Sempre foi assim, 
desde os primórdios da civilização, e sempre 
será assim, porque a comunicação é o 
fundamento das relações humanas.  

 Vejam bem, comunicação e política são 
processos integrados, são processos que 
transformam a evolução da sociedade, 
reorganizando nossos papéis, nossas definições 
como pessoas, como sujeitos.  
 A comunicação e a política estão muito 
intrínsecas no processo de transformação da 
sociedade. Quando a gente vê o indivíduo 
transformando, através da palavra, através da 
oralidade, através do seu discurso o que pode 
ser o destino da sociedade, a gente vê o 
seguinte, que a comunicação é o fundamento da 
nossa vida.  

Nós aprendemos, desde o início lá, desde 
os primórdios da civilização, que a linguagem 
estabelece ali o meio comum que nos evita de 
enfrentar uns aos outros por nossas diferenças. 
Ao invés de nos estabelecermos por uma 
diferença de luta pelo tacape, pelo arco e flecha, 
nós escolhemos a linguagem, nós escolhemos a 
comunicação como uma forma de mediação. E, 
quanto mais profunda é a crise que nós 
enfrentamos na sociedade, mais importante se 
torna a comunicação. 

Algum tempo atrás se falava o seguinte: 
Ah, política é o instrumento civilizatório! Ou, 
falava-se também alguns meses atrás: 
Precisamos de líderes políticos com capacidade 
de comunicação! Isso vai ser verdade com uma 
intensidade cada vez maior. Por quê? Porque a 
linguagem estabelece esse meio de diálogo, de 
interação, de dirimir diferenças e estabelecer o 
elemento comum. Qual que é a tradução, qual 
que é a essência da palavra comunicação? Vem 
do latim communicare, que significa partilhar, 
que significa tornar comum, que significa 
estabelecer esse meio.  

E aí, Torino Marques, quando eu vejo 
você fazer esse papel de estabelecer uma 
organização da sociedade, quando vejo o teu 
filho Yuri Marques também estabelecendo esse 
processo de lutar, de trabalhar pela organização 
da sociedade, alguns se perguntam o seguinte: 
por que a política é feita, por que tem tantos 
pais e filhos na política? Por quê? Porque a 
política é essencialmente da oralidade. A 
política, na sua essência, ela é comunicação, ela 
depende da fala. E aí eu vejo o Yuri pequeno, te 
acompanhando, nunca imaginei isso, mas te 
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acompanhando nos estudos, vivendo a tua vida 
como comunicador de massa. E assim é o 
processo que se estabelece na comunicação, é 
um processo de aprendizagem, de 
aprendizagem por observação. 

Na comunicação política do Espírito 
Santo, a gente tem alguns momentos de 
transformação. Até os anos 80, os que aqui se 
faziam presentes nesta Casa chegavam aqui por 
que tipo de comunicação? Chegam aqui por um 
tipo de comunicação de megafone, de 
banquinho na praça, de coreto e fala para 
grupos. Nos anos 90, há uma descontinuidade, 
há uma ruptura, e a gente já entra num 
processo de mídia de massa, de preponderância 
das agências de comunicação. E aí eu vejo o 
filho da Bete, eu me sinto de estar ao teu lado 
nesta homenagem, porque talvez seja a grande 
representante dessa história que estou falando 
aqui, de evolução da comunicação. Porque a 
comunicação é isto, ela evolui por 
descontinuidade, por rupturas de grandes 
padrões.  

Então, nos anos 80 tinha um modelo, nos 
anos 90 inaugura outro, nos anos 2000 são 
redes sociais! As redes sociais dominam o 
processo de comunicação, estabelece a 
segmentação. Mas por que isso é importante? 
Porque, pela via da segmentação, a gente fala 
para um por um, para indivíduos; mais do que 
para grupos, a gente fala para pessoas. 

Nos anos 2000, a gente entra em outro 
processo, que é um processo muito... No ano de 
2010, com mais ênfase, a gente entra num 
processo de num processo de big date, que é 
um processo de grande volume de dados, 
ênfase em muitos dados, em analytics, num 
processo muito mais científico, muito mais 
tecnológico. E a comunicação vai evoluindo, mas 
ela não deixa de guardar a nossa essência como 
pessoa, como seres humanos, como 
aprendizado de pessoa, de passar de um para o 
outro, porque, na essência, a comunicação é a 
mesma, é aquela que se passa de pai para filho, 
é aquela que se passa nas comunidades, que se 
constrói um aprendizado na essência do que é o 
interesse coletivo.  

E aí eu vejo, assim, um grupo de 
profissionais de comunicação aqui, dos quais eu 

sempre fui fã. Ouvi muito de vocês, acompanhei 
a minha história toda, assim como também fui 
fã, na minha infância, dos programas do Jairo 
Maia. Por isso, essa comenda do mérito 
legislativo, para mim, é uma honra, é uma 
satisfação enorme. E eu quero dizer o seguinte: 
aqui eu reafirmo o sentido da comunicação, do 
communicare, do compartilhar, do tornar 
comum.  

E eu torno comum aqui, em nome deste 
grupo, a satisfação e o agradecimento desta 
Casa, desta Assembleia Legislativa, do deputado 
Torino Marques por essa homenagem da 
Comenda Jairo Maia. Muito obrigado! 

E vamos fazer, deste momento aqui, um 
momento de afirmação da sociedade brasileira, 
do espírito capixaba que pode criar uma 
vertente diferente na política brasileira, uma 
vertente de quem trabalha, confia e cria 
expectativas no futuro por essa nossa 
sociabilidade comum que se estabelece no 
communicare.  

Muito obrigado a todos e tenhamos 
todos um futuro muito comum e muito bonito! 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PTB) – Wallace, obrigado pela aula sobre o 
que é comunicação. Obrigado mesmo pelas 
falas. 

É o que está na frase, em cada 
homenagem está dizendo o seguinte: um sorriso 
não custa nada e é a forma mais eficaz de 
comunicação entre duas pessoas. Sorrir não 
custa nada! Cada um tem os seus problemas. 
Fique com eles, não precisa passar para as 
pessoas que você encontra no seu dia a dia.  

Eu tenho certeza que o Oto Koch, na 
hora que vai narrar lá, tem seus problemas na 
sua vida. E você narra que parece: O cara não 
tem problema nenhum! Nós, comunicadores, 
fazemos isso no rádio. Nós também temos os 
problemas do dia a dia. É assim que a vida é 
feita. Um sorriso não custa nada e é a forma 
mais eficaz de comunicação entre duas pessoas. 

Eu quero agradecer, também, aqui, a 
presença do José Vicente Mendes, 
empreendedor de Comunicação em Colatina; 
também Paulo Borges, empreendedor de 
Comunicação no Norte do Estado, agora na 
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Grande Vitória; Petrônio Antunes, Rádio 
Milenium, comemorando vinte anos, é um 
desbravador da comunicação em São Gabriel da 
Palha. 

São setenta e oito municípios que nós 
temos no nosso estado do Espírito Santo. 
Setenta e oito municípios com mais de quatro 
milhões e cem mil habitantes. Isso é lindo 
demais! Quero representar e continuar sendo a 
voz que a gente quer da verdade na 
Comunicação do Espírito Santo. 

Eu quero dizer, também, que as fotos 
feitas aqui pela nossa equipe... Não é minha, é 
nossa equipe. As fotos feita pela equipe estarão 
em minhas redes sociais amanhã, pela manhã. 
Amanhã, pela manhã... Na tela está escrito 
minhas redes sociais: Telegram, Facebook, 
Instagram e o meu canal no YouTube: sessão 
solene na íntegra. Vai estar assim, não é 
Fernanda? Vai estar assim. YouTube é fácil. O 
nome é Torino Marques, somente isso. 

Eu queria, depois de encerrar a sessão, 
que a gente tirasse um fotão aqui, todo mundo 
junto. Uma foto grandona com todos os 
homenageados. Se vocês puderem me dar esse 
prazer dessa foto, eu vou ficar muito lisonjeado. 

São nove horas e três minutos. Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão. Antes, porém, convoco os senhores e as 
senhoras que nos assistem para a próxima, que 
será ordinária, no dia 11/04, às 15h. 

Muito obrigado pelo carinho de todos 
vocês e está encerrada esta sessão solene. 

 
(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
híbrida – presencial e virtual, foi 
anunciada na vigésima quarta 
sessão ordinária híbrida, 
realizada no dia 06 de abril de 
2022) 
 
Encerra-se a sessão às vinte e 
uma horas e três minutos. 
 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

TERCEIRA SESSÃO ESPECIAL, DA 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 
08 DE ABRIL DE 2022. 

 
  ÀS QUINZE HORAS, O SENHOR 
DEPUTADO DOUTOR HÉRCULES OCUPA A 
CADEIRA DA PRESIDÊNCIA.  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Boa tarde, senhoras e 
senhores!  

Para auxiliar a pessoa com deficiência 
visual, estou aqui para fazer minha 
autodescrição e mostrar meu posicionamento. 
Estou na tribuna desta Assembleia, estou de 
frente para vocês que estão posicionados aí no 
plenário. Á minha esquerda está a Mesa 
Diretora. 

Meu nome é Felipe Trabach, sou mestre 
de cerimônia desta sessão especial, tenho 
1.80m de altura, cabelos e olhos castanhos, sou 
de cor branca, peso 83 kg, estou vestindo um 
blazer de cor cinza escuro, calça preta, sapatos 
pretos, camisa cinza e gravata preta.  

Senhoras e senhores, senhor deputado 
proponente, Doutor Hércules, ilustres 
autoridades e telespectadores da TV 
Assembleia, boa tarde! 

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo recebe todos para a 
Sessão Especial sobre o Dia do Sistema Braille. 

Já se encontra, em local de destaque, o 
senhor deputado proponente, Doutor Hércules, 
para os procedimentos regimentais de abertura 
desta sessão especial.  

Convidamos, também, o coordenador do 
Núcleo Otacílio Coser de Apoio às Organizações 
da Sociedade Civil, Carlos Ajur. 

É convidado ao local de destaque o 
procurador-chefe da Procuradoria Regional do 
Trabalho do Espirito Santo, doutor Estanislau 
Tallon Bozi.  

Convidamos a presidente do Conselho 
Estadual de Assistência Social, senhora Sandra 
Shirley de Almeida. 

Convidamos, também, o ex-prefeito de 
Jaguaré, senhor Evilázio Sartório Altoé.  
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É convidada a presidente da Associação 
dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, 
professora Pollyana Paraguassú.  

É convidada, representando a Secretaria 
de Educação, em nome de Vitor de Angelo, a 
assessora de Educação Especial da Secretaria 
Estadual de Educação, Giovanne Silva Berger 
Tonoli. 
 Convidamos, também, o presidente do 
Conselho Estadual de Educação, professor 
Artelírio Bolsanello.  

É convidado, ao local de destaque, o 
presidente do Instituto Luiz Braille, jornalista 
Manoel Peçanha Nascimento. 

Convidamos o diretor-geral do Instituto 
Federal do Espírito Santo - Campus Vitória, 
professor Hudson Luiz Côgo. 

É convidado o presidente da União de 
Cegos Dom Pedro II, senhor José Aprígio 
Barbosa.  

Convidamos o presidente da Associação 
de Cegos de Jaguaré, senhor Joel Moreira. 

É convidado o presidente do Movimento 
Capixaba de Combate ao Glaucoma, senhor Ésio 
Evandro Sampaio Meirelles. 

Convidamos, também, o secretário de 
Planejamento de Jaguaré, Robson Grobério. 
(Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 
 
Informo que esta sessão está sendo 

transmitida ao vivo pela TV Assembleia, nos 
canais abertos, digitais e pelo YouTube. As fotos 
do evento estarão disponíveis ainda hoje, no 
site da assembleia legislativa.  

O Sistema Braille foi criado, em 1825, 
pelo jovem francês Louis Braille, que nasceu em 
1809, ficando cego aos cinco anos de idade após 
acidente na oficina de seu pai. Diante da 
dificuldade no acesso à educação, Louis Braille 
criou um código universal que permite às 
pessoas cegas beneficiarem-se da escrita e da 
leitura, dando-lhes acesso ao conhecimento, 
favorecendo sua inclusão na sociedade e o 
pleno exercício da cidadania.  

Baseado na combinação de seis pontos 
dispostos em duas colunas e três linhas, o 

Sistema Braille compõe sessenta e quatro 
caracteres diferentes, que representam as letras 
do alfabeto, os números, sinais de pontuação e 
acentuação, a simbologia científica, 
musicográfica, fonética e informática. 

O Sistema Braille adapta-se 
perfeitamente à leitura tátil, pois os seis pontos 
em relevo podem ser percebidos pela parte 
mais sensível do dedo, com apenas um toque.  

No mesmo período em que o Sistema 
Braille estava em fase de adaptação, no Instituto 
Real dos Jovens Cegos de Paris, um jovem 
brasileiro estudava no local: José Álvares de 
Azevedo. Lá, ele aprendeu bem todo o método 
utilizado no Braille, e voltou ao Brasil com a 
grande vontade de expandir o conhecimento 
para outras pessoas com deficiência visual. 

Como professor, conseguiu aproximar-se 
do Imperador Dom Pedro II, que, admirado com 
o trabalho de José, proferiu a célebre frase 
histórica: A cegueira já quase não é uma 
desgraça. 

A partir de então, deu-se início aos atos 
para a fundação do primeiro instituto voltado 
para a educação de cegos no Brasil: o Imperial 
Instituto dos Meninos Cegos, atualmente 
Instituto Benjamin Constant, situado no Rio de 
Janeiro. 

Diante da importância do Sistema Braille 
para a inclusão das pessoas cegas, possibilitando 
principalmente o acesso ao estudo e à vida 
profissional, foi instituído o Dia Estadual do 
Sistema Braille, através da Lei n.º 9.215/2009, 
de autoria do deputado Doutor Hércules, a ser 
comemorado no dia 08 de abril, em alusão à 
data de nascimento de José Álvares de Azevedo. 

Neste instante, o senhor deputado 
Doutor Hércules procederá à abertura desta 
sessão especial, conforme é regimental. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Boa tarde a todos! 

Vou falar fora do microfone agora para 
vocês direcionarem para mim aqui na frente. Eu 
estou sentado na cadeira aqui na frente no 
plenário, estou com blazer azul marinho, uma 
camisa azul, gravata azul. Tenho um metro e 
sessenta e oito – na verdade tenho mais de um 
metro e oitenta, mas tem gente que fala que 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340032003100360034003A00540052004100, Documento 

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

https://brasilescola.uol.com.br/brasil2/
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/dom-pedro-ii.htm


70 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 13 de abril de 2022 

tenho um metro e sessenta e oito. O Carlos Ajur 
mandou eu falar dos meus cabelos. Quando eu 
tinha cabelo, era branco; hoje só tem um pouco 
de cabelo branco. Tenho setenta e cinco quilos, 
mais ou menos, e eu quero dizer para vocês da 
satisfação de estar aqui neste momento. É uma 
imensa satisfação estar aqui falando para vocês, 
quanta honra de estar aqui podendo falar para 
vocês. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e vou ler um versículo da Bíblia. 
Peço a todos... (Pausa) 

O Manoel ia fazer a leitura em braille, 
mas como foi combinado que ele vai fazer a 
leitura do discurso dele em braile, então vou 
fazer a leitura e peço a todos que fiquem em 
posição de respeito para ouvirmos um salmo da 
Bíblia. 
 

(O senhor deputado Doutor 
Hércules lê Salmos, 36:7) 

 
Fica dispensada a leitura da ata da 

sessão anterior, mas considero aprovada, 
conforme disponibilizada no site da Assembleia 
Legislativa. 

Informo a todos os presentes e também 
às pessoas que estão nos assistindo em casa que 
esta sessão é especial, sobre o Dia do Sistema 
Braille, conforme requerimento da minha 
autoria, aprovado em plenário por 
unanimidade. 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Todos são convidados, 
em atitude de respeito, para as execuções do 
Hino Nacional e do Hino do Estado do Espírito 
Santo. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Podem cantar também o 
Hino Nacional, especialmente o Hino do Espírito 
Santo, que pouca gente sabe. 
 

(É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo)  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Neste instante, fará 

uso da palavra o senhor deputado proponente, 
Doutor Hércules.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Boa tarde a todos! Estou 
falando fora do microfone para vocês se 
direcionarem para o meu lado. 

Quero agradecer a presença de todos. 
Para aqueles que não estão enxergando, o 
nosso plenário está cheio. Eu agradeço a 
atenção de todos com essa consideração 
especial com a nossa sessão especial deste 
momento. 

Quero abraçar o Carlos Ajur. O Carlos 
Ajur, nós trouxemos de Vila Velha, trabalhava 
no nosso gabinete; depois, ele foi o para núcleo, 
desempenhando um trabalho muito bom ali, 
capacitando as entidades, as associações sem 
fins lucrativos, para que elas possam receber 
todos os direitos que têm por lei e que muitas 
vezes elas não têm conhecimento disso. Temos 
associações que têm mais de trinta anos e não 
têm ainda estatuto, não têm seus registros. Nós 
estamos fazendo isso com o time do Carlos Ajur, 
ali no Núcleo Otacílio Coser. 

Abraçar mais uma vez, ele tem sido um 
baluarte, tem sido um grande exemplo para nós 
de luta pela inclusão, que é o procurador 
Regional do Trabalho, doutor Estanislau Tallon 
Bozi, que está aqui mais uma vez, está sempre 
presente nesses eventos. 

Também a presidente do Conselho 
Estadual de Assistência Social, nossa querida 
Sandra Shirley de Almeida. Está sempre nessas 
batalhas. Obrigado! Ex-prefeito de Jaguaré, 
Evilázio Sartório Altoé. Obrigado, Evilázio. 
Professora, nossa querida Pollyana Paraguassú, 
da Amaes, também. Parabenizar a Heloísa, 
também está aqui. As duas são corda e 
caçamba, só andam juntas, e fazem um trabalho 
maravilhoso. Domingo, nós tivemos uma 
caminhada, uma festa fantástica, em Camburi, 
na caminhada da Amaes. Ela faz um trabalho 
maravilhoso. Estamos esperando este ano o Gol 
Azul também, para que possamos mostrar o 
trabalho de vocês, desse grupo maravilhoso da 
Amaes, Associação dos Autistas do Espírito 
Santo. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340032003100360034003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, quarta-feira, 13 de abril de 2022 Diário do Poder Legislativo - 71 

 Giovanne Silva Berger Tonoli, que é 
representante do secretário de Educação Vitor 
de Angelo. Muito obrigado! Sua presença é 
importante também. Dê um abraço em nosso 
secretário. Lembrar para ele também, ao nosso 
secretário de Educação, que tem que colocar os 
albinos lá no fundão, não botar na beira da 
janela, não, porque eles não podem ver muita 
claridade e acabam ficando com dificuldade de 
enxergar. E também é preciso que o poder 
público dê para eles o direito que eles têm, que 
é filtro solar, e toda garantia para que eles 
possam ter sua educação desenvolvida. Esses 
são os nossos albinos, que também estão – não 
é, Carlos Ajur? – capacitando a associação que 
era esquecida. Um povo que ninguém percebia 
que existia. 

Professor Artelírio Bolsanello, também 
presidente do Conselho Estadual de Educação. 
Muito obrigado pela presença. É importante 
você aqui. Lembrar também desse pessoal 
albino. E o presidente do Instituto Luiz Braille, 
jornalista Manoel Peçanha Nascimento, que 
depois fará a sua fala sobre o braille, vai ser 
muito importante. 

Lembrar a vocês todos também que aqui 
na nossa biblioteca da Casa tem uma Bíblia em 
braille e tem também as Constituições Estadual 
e Federal também em braille. Vocês poderão ter 
acesso a nossa biblioteca assim que quiserem. 

Professor Hudson Luiz Côgo, que é 
diretor-geral do Instituto Federal do Espírito 
Santo, campus de Vitória. Muito obrigado pela 
presença. É importante a sua presença; e 
também senhor José Aprígio Barbosa, 
presidente da União de Cegos Dom Pedro II, 
nossa querida Unicep, lá de Vila Velha. Eu estou 
sempre lá, desde o tempo em que ainda era 
vereador, desde o tempo em que eu não era 
nem político ainda. 

Também a presença do senhor Joel 
Moreira, presidente da Associação de Cegos de 
Jaguaré. Muito obrigado pela sua presença. 
Também o presidente do Movimento 
Comunitário de Combate ao Glaucoma, Movig, 
Ésio Evandro Sampaio Meirelles. Eu conheci o 
nosso amigo Ésio na Comissão de Saúde, que ele 
foi lá falar sobre a dificuldade também do 
pessoal que tem glaucoma. Secretário de 

Planejamento de Jaguaré, Robson Grobério. 
Muito obrigado pela sua presença também.  

Bem, Louis Braille foi importante para o 
mundo ao criar o Sistema Braille. José Alves de 
Azevedo, jovem cego, ao retornar de Paris, onde 
estudava, estimulou D. Pedro II a criar a 
primeira escola de cegos da América do Sul, 
hoje, Instituto Benjamim Constant. A professora 
Dorina Nowill – como que pronuncia, Carlos? 
Nowill? Professora Dorina Nowill –, foi criadora 
da Fundação Dorina Nowill para Cegos e 
professora cega responsável através da referida 
fundação pela distribuição gratuita de livros em 
braille para todos os estados brasileiros.  

No Espírito Santo, na década de 60, 
ainda existia dentro da Secretaria Estadual de 
Educação um setor de educação especial na 
área de deficiência visual. A professora Maria 
Gecilda Pelissari criou esse setor beneficiando a 
educação das pessoas cegas no estado do 
Espírito Santo na difusão do braille no Espírito 
Santo, e é importante ressaltar a participação 
das entidades como Instituto Luiz Braille, 
Unicep, União dos Cegos de Jaguaré e 
Associação Colatinense de Deficiência Visual, 
que contribui com a habilitação 
socioeducacional das pessoas cegas, que, no 
Espírito Santo, ultrapassam dez mil pessoas.  

As especificações das bengalas se dão da 
seguinte forma: a bengala branca, a pessoa é 
cega; a bengala verde, baixa visão; a bengala 
branca com último gomo vermelho, pessoa 
surda e cega. A inclusão é a forma de respeito 
ao ser humano.  

Quero lembrar o seguinte: a Mesa está 
formada aqui e muitos dos senhores não estão 
vendo quem estão à Mesa, mas eu quero dizer 
que quem não está aqui à Mesa não é mais 
importante do que nós que estamos aqui à 
Mesa, não. Nós estamos aqui por um momento 
que a sorte ou alguns a falta de sorte atribuiu 
este momento para que viesse aqui à Mesa. 
Mas eu quero que vocês todos se considerem 
aqui à Mesa, que para nós é um orgulho e uma 
honra muito grande.  

Quero lembrar, neste momento, Carlos 
Ajur, que não posso deixar de falar de um amigo 
que ajudou muito a Unicep, Carlos Geraldo 
Casasco, que é o nosso padrinho lá da... 
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Chamam-me de padrinho da Unicep, mas eu sou 
o padrinho da Amaes também e de tantas 
outras entidades. Eu fico muito feliz de 
apadrinhar tantas entidades. Isso me dá uma 
honra muito grande.  

E o meu mandato serve para isto, para 
servir. Se não for para servir, não adianta ser 
político, não adianta ser mandato. Mandato 
para si não interessa. Mandato tem que ser para 
os outros, tem que ajudar o próximo.  

Então, Carlos Geraldo, inclusive, ele não 
está bem de saúde, mas eu rezo toda noite para 
ele, que ele é um grande benemérito também 
da União dos Cegos, não só Pedro II, mas 
também de todas as entidades, o Hospital 
Evangélico, enfim, Pestalozzi. E nosso querido 
Geraldo tem sido um orgulho para nós.  

Então, é através do braille que o cego lê 
o mundo. Inclusão, inclusão e inclusão!  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Antes do próximo 
pronunciamento, gostaríamos de convidar à 
Mesa a diretora da Associação Colatinense de 
Deficientes Visuais, professora Maria do Socorro 
Santana Reinoso. (Pausa)  

 
 (Toma assento à Mesa a referida 

convidada) 

 
Neste instante, concedemos a palavra ao 

coordenador do Núcleo Otacílio Coser de Apoio 
às Organizações da Sociedade Civil, Carlos Ajur. 

 
O SR. CARLOS AJUR – Boa tarde a todos!  
Falo fora dos microfones para que os 

meus colegas com deficiência visual possam me 
identificar. Estou na Mesa, aqui na tribuna, de 
frente para o plenário e para as galerias. Do 
meu lado esquerdo está o deputado Doutor 
Hércules e do meu lado direito está a presidente 
do Conselho Estadual de Assistência Social, 
minha amiga Sandra Shirley.  

Eu tenho 1,78m, estou com um terno 
cinza-escuro, uma camisa branca, uma gravata 
vinho, e os cabelos, já tem muito tempo que me 
olhei no espelho, mas já estão grisalhos. 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – É o cabelo branco, viu? É o 
dono da lancha, tá bom? 
 

O SR. CARLOS AJUR – Só faltou a lancha.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – É isso aí! 
 

O SR. CARLOS AJUR – Eu quero 
cumprimentar o deputado Doutor Hércules, 
proponente desta sessão. Saiba o senhor, 
Doutor Hércules, que o senhor tem o respeito 
não só de nós cegos, não só de nós pessoas com 
deficiência, mas de todos os segmentos 
envolvidos com a reabilitação, com a promoção 
e com a inclusão da pessoa com deficiência, e 
que o senhor tem o respeito de toda a 
sociedade que trabalha para que esta cidade, 
este estado e este país tenham uma sociedade 
mais igual, uma sociedade mais justa e uma 
sociedade onde todos têm direitos iguais. 

Muito obrigado por essa sua atenção, 
pelo senhor pautar o seu mandato voltado para 
o segmento da população mais vulnerável!  

Quero cumprimentar o meu amigo 
doutor Estanislau, procurador chefe da 
Procuradoria Regional do Trabalho, seção do 
Espírito Santo; cumprimentar a Sandra Shirley, 
presidente do Conselho Estadual de Assistência 
Social, minha amiga e minha irmã de grandes 
lutas. Cumprimentar a Pollyana Paraguassú, 
presidente da Amaes, outra amiga, outra 
companheira; e cumprimentar uma pessoa que 
me prestigiou muito e prestigiou o Doutor 
Hércules com sua presença aqui hoje. É uma 
pessoa muito especial para nós cegos, 
principalmente os cegos da região norte do 
estado, o ex-prefeito de Jaguaré, Evilázio Altoé 
que, quando prefeito daquela cidade, levamos a 
proposta de criar ali uma associação de cegos 
naquele município, ele não pensou. Ele falou: 
Carlos Ajur, vamos! 

Promoveu assembleia, fizemos a ata de 
fundação, o estatuto, a diretoria e, na outra 
semana, o Evilázio já tinha comprado um 
terreno de seiscentos metros, doou para a 
associação e construiu a sede. Eu falei: Evilázio, 
vamos inaugurar! Ele falou: Não. Só depois que 
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estiver tudo equipado. Ele comprou um 
caminhão de móveis e de equipamentos com 
impressora braile, computador, máquina braile 
e tudo. E hoje a Associação de Cegos de Jaguaré 
tem grandes serviços prestados não só para 
Jaguaré, mas para todo o extremo norte ali e 
aquela região de São Mateus. Muito obrigado, 
Evilázio!  

Eu peço uma salva de palmas para o 
Evilázio. (Palmas) 

Evilázio, fique de pé para as pessoas te 
visualizarem. É um exemplo de homem público 
que pelo menos dez por cento dos prefeitos do 
estado tivessem esse mesmo carinho com as 
pessoas cegas do nosso estado.  

E quero cumprimentar os meus coirmãos 
aqui: Maria do Socorro, que acabou de chegar 
de Colatina, da Associação Colatinense de 
Deficientes Visuais; meu amigo Joel, da União 
de Cegos de Jaguaré; o meu irmão, presidente 
da União de Cegos Dom Pedro II, a Unicep, a 
minha instituição de origem, José Aprígio; 
cumprimentar todas as demais autoridades aqui 
presentes e, em especial, cumprimentar as 
pessoas cegas aqui presentes.  

E eu queria aqui, Doutor Hércules, 
destacar uma pessoa que teve um papel 
importante também nesse início da reabilitação 
sócio educacional dos cegos. É o nosso 
companheiro da Unicep, Luiz Musso, que peço 
que fique de pé e peço uma salva de palmas 
para Luiz Musso. Luiz Musso, por favor, ficar de 
pé, por gentileza. (Palmas) 

Cumprimentar da mesma maneira aqui 
também meu irmão, que chegamos juntos e 
fomos colegas na sala de alfabetização em 
Braile, Manoel Peçanha, presidente do Instituto 
Luiz Braille. Chegamos juntos, eu vindo lá do 
Vale do Jequitinhonha, norte de Minas, e 
Manoel vindo de Atílio Vivácqua, e fomos 
alfabetizados juntos pela nossa querida 
professora Conceição, que não está aqui 
presente. 

Cumprimentando meus colegas, cegos, 
pessoal de baixa visão, cumprimento os 
professores. Não vou citar o nome porque posso 
me esquecer de alguns, mas conheço quase que 
todos os professores aqui presente: tem a 
professora Maria da Penha do Rosário, - ela não 

gosta que fala - que foi a primeira professora de 
cego lá da Unicep. A Unicep tem quarenta anos 
e aí, não pergunta quantos anos ela tem! E 
assim, tantos outros professores - a Erundina, 
Leda, Annelize, a nossa coordenadora Fátima e 
tantas outras. Cumprimento todos vocês que 
vieram aqui hoje para prestigiar esta sessão. 

E dizer que nós precisamos que as 
autoridades, o poder público, o Estado brasileiro 
considerem melhor as pessoas com deficiência. 
Aqui, além da representação da pessoa cega 
nesta Mesa, nós temos a nossa colega Pollyana, 
e a Heloísa que está representando os autistas. 
Nós sabemos as dificuldades que nós 
enfrentamos em todos os segmentos da 
sociedade para nossa inserção, para nossa 
inclusão e para nossa promoção. Seja na área da 
educação, seja na área do trabalho, da 
profissionalização. Nós temos dez mil pessoas 
cegas no Espírito Santo. 

Segundo o censo do IBGE, de 2010, são 
dez mil pessoas cegas! Não estão incluídas as 
pessoas com baixa visão, ou as pessoas que têm 
alguma deficiência visual, mas só as pessoas 
cegas assim como eu, que não tem nenhum tipo 
de visão, nenhum grau de visão. 

Então, onde estão essas pessoas que não 
estão na escola, que não estão no mercado de 
trabalho, que muitos não têm acesso à saúde, 
que muitos não têm acesso aos seus 
documentos, que muitas famílias estão 
desinformadas de seus direitos? E temos 
registar que o Brasil é um país que tem a 
legislação mais avançada no mundo na defesa 
dos direitos das pessoas com deficiência. 
Signatário de todas as convenções da ONU 
voltadas para a defesa dos direitos das pessoas 
com deficiência. 

Esta Casa de Leis, este Parlamento que já 
teve deputados, com deficiência, mais de três 
deputados, já teve um presidente deficiente, e 
neste Parlamento, onde temos - acredito - mais 
de dois mil funcionários, onde que está o direito 
ao percentual de reserva de vaga para as 
pessoas com deficiência trabalharem? Hoje só o 
gabinete do Doutor Hércules tem uma pessoa 
cega trabalhando. 

E fui designado para coordenar o Núcleo 
Otacílio Coser, que é uma ação de Doutor 
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Hércules em benefício das organizações da 
sociedade civil sem fins lucrativos, prestando 
assessoramento, orientação e apoio, um serviço 
gratuito e permanente para essas associações, 
que estão tão acostumadas a serem exploradas, 
que quando chegam para serem atendidas e 
que colocam a sua demanda e que nós 
propomos atendê-las, falam assim: Quanto é e 
que vou ter que pagar? Fui em um escritório ali, 
e me cobraram dez mil, me cobraram quinze mil. 
Eu falei: Olha, dependendo da minha resposta, 
posso sair daqui preso. Que isso aqui é um órgão 
público e o serviço público é gratuito e 
permanente.  

Esta Assembleia Legislativa é a única no 
Brasil que tem esse serviço de prestar 
orientação, assessoramento a essas 
organizações, todos os tipos de segmentos, 
inclusive as nossas associações de defesa dos 
direitos das pessoas com deficiência. 

O programa Nota Premiada Capixaba 
que Doutor Hércules pesquisou entre a Nota 
Paulista e a Nota Paranaense. Fez uma indicação 
ao Governo do Estado e, hoje, esse programa 
Nota Premiada Capixaba já tem beneficiado 
várias organizações, inclusive de pessoas com 
deficiência. A Unicep já foi premiada, já foi 
beneficiada com dez mil reais; algumas Apaes, 
com cinquenta mil reais; Pestalozzi, com 
cinquenta mil. 

Então, é um deputado que pauta - a 
Amaes já foi beneficiada - o seu mandato em 
legislar em defesa dos direitos, da promoção e 
da inclusão social da pessoa com deficiência e 
dos profissionais que trabalham com essas 
pessoas. É um parlamentar que está sempre 
buscando: Carlos Ajur, o que nós podemos fazer 
para beneficiar essa acessibilidade? O que nós 
podemos fazer para beneficiar as pessoas com 
deficiência, para nós tratarmos? Hoje ele já me 
perturbou, desde ontem, para saber as cores de 
bengalas, porque ele queria saber a simbologia 
da bengala. Falei: Doutor, pode deixar que eu 
vou arrumar para o senhor. Eu não sei se o 
senhor quer usar ou se o senhor quer 
simplesmente saber a cor da bengala.  

Ainda bem que nós temos um deputado 
como Doutor Hércules. E esta sessão para se 
comemorar o Dia Estadual do Sistema Braille é a 

primeira sessão a se realizar nesta Casa. E é um 
deputado que está sempre voltado para isso. 
Então, gente, é um deputado que procura 
sempre defender e desenvolver ações para que 
esta sociedade não seja uma sociedade de 
minoria, que esta sociedade seja uma sociedade 
de todos, que as pessoas com deficiência, que 
nós também tenhamos o nosso espaço nesta 
sociedade, que nós queremos mostrar para a 
sociedade dominadora, a sociedade capitalista, 
que nós também podemos contribuir com o 
crescimento socioeconômico do nosso país, que 
nós queremos mostrar que nós podemos 
construir e contribuir muito para que o nosso 
município, para que o nosso estado, para que o 
nosso país sejam um estado, um país e um 
município mais justos, uma sociedade mais 
igual.  

E o Sistema Braille tem contribuído para 
que as pessoas cegas possam participar desse 
crescimento. E viva o Sistema Braille! Viva as 
pessoas com deficiência visual! E viva Doutor 
Hércules! (Palmas) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra o 
procurador chefe da Procuradoria Regional do 
Trabalho do Espírito Santo, doutor Estanislau 
Tallon Bozi. 

  
O SR. ESTANISLAU TALLON BOZI – Boa 

tarde! Bom, eu sou um homem branco. Cabelos, 
barba e bigode brancos, precisando aparar. Sou 
gordo, bem gordo, bem acima do peso, quase 
duas vezes o peso do Doutor Hércules, mais ou 
menos uns cento e trinta e cinco quilogramas. 
Preciso tomar vergonha um pouco e fazer 
alguma atividade física, que me permita 
melhorar aqui a minha genética. Estou vestindo 
uma camisa branca, com uma gravata preta com 
listras prateadas e um paletó e uma calça preta, 
com umas risquinhas um pouco descoloridas, 
mas pretas também. É o meu paletó preferido, 
então, sempre venho aqui à Assembleia com 
este paletó, Doutor Hércules. 

É uma grata satisfação, senhor 
presidente desta sessão, Doutor Hércules, o 
Ministério Público do Trabalho fazer-se presente 
a esta sessão especial em uma data tão 
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importante, uma data comemorativa, uma 
efeméride que marca o nascimento de Álvares 
de Azevedo e o método de alfabetização, de 
escrita e de leitura inventado, criado pelo jovem 
Louis Braille, no século XIX.  

Nós, do Ministério Público do Trabalho, 
temos a convicção de que a difusão do 
conhecimento é um fator preponderante para o 
exercício da cidadania. Nós nos voltamos 
obviamente para o mundo do trabalho, mas nós 
apoiamos qualquer medida em que se difundam 
os direitos e os deveres. Conhecedores dos 
nossos direitos, nós podemos exercer a plena 
cidadania e fazer por onde o poder público 
atenda às necessidades e aos interesses da 
comunidade, da sociedade. E, conhecendo os 
direitos, nós também sabemos o nosso lugar no 
mundo e os nossos deveres, que são correlatos 
a esses mesmos direitos. 

O Ministério Público do Trabalho, como 
Louis Braille, no início do século XIX, que criou 
uma metodologia, o Ministério Público do 
Trabalho não criou nada, ele só se aproveitou, 
se apropriou das tecnologias existentes, 
mantém uma biblioteca virtual, que recebeu o 
nome de PCD Legal e que atende a uma parte da 
comunidade cega com obras geralmente 
voltadas ao mundo do Direito, ao mundo do 
trabalho, que estão hospedados. Então, lá, 
neste site, que é pcdlegal.com.br, os senhores 
encontrarão, por exemplo, a Constituição 
Brasileira, o Código de Defesa do Consumidor, a 
Lei Maria da Penha, e outras publicações legais 
ou não para a leitura de HTML e em áudio. São 
todos downloadáveis, são todos compartilháveis 
e que podem ser baixados nos aparelhos, nos 
computadores, nos aparelhos celulares, para 
audição posterior.  

É o uso da tecnologia. Não tem nenhuma 
invenção, é só apropriação do que já existia, 
juntos ali naquele site, naquele portal, que é 
uma biblioteca que também tem todas essas 
obras em Libras, por exemplo, que são 
destinadas à comunidade surda. Então, lá se 
encontra o texto em Libras, adaptado para 
leitura em HTML, e em áudio, para que as 
pessoas se expressem e adquiram 
conhecimento nas novas modalidades 
existentes.  

 Então, era isso que o Ministério Público 
do Trabalho tinha a dizer, colocar-se à 
disposição mais uma vez, Doutor Hércules, em 
tudo que possa contribuir para um mundo 
melhor, para que realmente, como disse o 
nosso amigo Carlos Ajur, o mundo seja de todos, 
não de minorias nem de maiorias, mas de todos. 
Que sejamos efetivamente uma sociedade que 
dê oportunidades a todos, que todos possam 
participar, usar seus talentos, colocá-los à 
disposição de todos para um mundo melhor.  
 Muito obrigado pelo convite! Uma boa 
tarde! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Quero lembrar a todos que 
o Reconecta é um programa muito interessante 
de inclusão que o Ministério Público do 
Trabalho tem feito, e, ultimamente, não pôde 
fazer por causa da pandemia, mas o último que 
teve, inclusive eu participei com o doutor 
Valério. A gente deixa um abraço para ele aqui 
também.  
 Doutor Estanislau, muito obrigado e 
continue ajudando esse pessoal que precisa de 
mais de inclusão. 
 Obrigado!  
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Convidamos a compor 
a Mesa a senhora Leoneida Ladeira Rodrigues 
Macedo. (Pausa) 
 

(Toma assento à Mesa a referida 
convidada) 

 
A senhora Leoneida é membra da 

Comissão Brasileira de Braille, representante do 
Sudeste, e Comissão instituída pelo MEC. 

Convidamos, agora, a fazer uso da 
palavra o ex-prefeito de Jaguaré, senhor Evilázio 
Sartório Altoé.  

Pode ficar à vontade, senhor Evilázio. 
 
O SR. EVILÁZIO SARTÓRIO ALTOÉ – 

Cumprimentar Doutor Hércules, deputado. 
Agradeço muito a honra de estar aqui, hoje, 
presente na Assembleia. Cumprimentar Carlos 
Ajur, companheiro, irmão, amigo que chegou a 
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Jaguaré nos anos 2000, caminhando para o 
Norte à procura do desenvolvimento dessa 
dificuldade visual do nosso povo. Parabéns, 
Carlos Ajur! Você chegou e chegou procurando 
no caminho certo. E, em nome do Doutor 
Hércules, deputado, e do Carlos Ajur, 
cumprimentar a todos da Mesa, o Joel, o 
Robson, que eu conheço de Jaguaré; 
cumprimentar também o Elias, que está aqui, 
presidente da Unicej de Jaguaré. 

Só gostaria de falar poucas palavras. 
Dizer a você, Carlos Ajur, você quem levou para 
Jaguaré, e lá você encontrou um gestor, um 
prefeito, que na ocasião fui prefeito de 97 a 
2004, onde possamos nada mais fazer que a 
obrigação, atender às necessidades dos nossos 
amigos companheiros de deficiência visual. 

A gente, como ser humano, tem que 
reconhecer as dificuldades e as necessidades, 
como o nosso amigo aqui do Ministério do 
Trabalho levou ao conhecimento da 
necessidade. É um representante do trabalho, 
que todas as pessoas deveriam e devem ter os 
seus direitos de ter o conhecimento para que 
busquem a solução. 

Muitas vezes, uma pessoa, lá no 
cantinho do interior do município, no estado, 
está lá, abandonada. Pessoas com deficiência 
sofrendo, por quê? Muitas vezes falta alguém 
que vá buscar, que vá distribuir. Nós, como 
gestor público, que temos o recurso, temos que 
ser humanos porque é a necessidade, é o povo 
que precisa, são as pessoas que precisam. E, 
muitas vezes, pensam para si. Enquanto nós 
temos que fazer uma política realmente voltada 
à necessidade da sociedade.  

Então eu quero agradecer esta 
oportunidade por estar aqui e dizer a você, 
Carlos Ajur, gratidão pelo convite, por este 
momento de estar aqui na Assembleia, 
representando Jaguaré, com o trabalho da 
Unicej que tem lá e que, graças a Deus, está 
atendendo o nosso povo, está levando o Braille, 
levando conhecimento para aquela sociedade 
de Jaguaré com problema visual.  

Muito obrigado a todos! 
 
 O SR. CERNIMOLIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Convidamos a fazer 

uso da palavra, a assessora de Educação 
Especial da Secretaria Estadual de Educação, 
Giovanne Silva Berger Tonoli.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Enquanto ela caminha para 
a Tribuna, quero fazer um registro que a 
Assembleia tem mudado muito e nós 
agradecemos ao presidente Erick Musso porque 
ele está fazendo esse trabalho de inclusão muito 
importante. É por isso que o Carlos veio para cá 
então. Cada vez tem melhorado mais. A 
Assembleia não tinha banheiro acessível, hoje 
tem; não tinha faixas táteis, hoje tem; não tinha 
sessões transmitidas, sessões... Como é que eu 
digo? Sessão ordinária. Porque tem sessão 
especial igual a esta, tem sessão solene e sessão 
ordinária, transmitida em sinais de libras para a 
comunidade surda. Então hoje já tem também e 
nós queremos agradecer ao presidente Erick 
Musso. 

E também o núcleo Otacílio Coser. Foi a 
meu pedido que ele fez esse núcleo que tem 
ajudado tanto as associações sem fim lucrativo.  

Pois não.  
 
A SR.ª GIOVANNE SILVA BERGER 

TONOLI – Uma boa tarde a todos! Eu sou uma 
pessoa alta, de cor branca, cabelos ruivos, né? 
Dizem que é cor de fogo. Não são meus, os 
cabelos sim, mas a cor nós compramos, né? A 
cor, como o Doutor Hércules disse, a dele é 
branca, mas os meus cabelos eram loiros. Estou 
vestida com uma blusa cheia de listras, né? Com 
várias cores diferentes. Não dá para destacar 
qual é a cor que prevalece. São muitas as cores. 
E é uma grande honra estar com vocês nessa 
tarde.  

Meu nome é Giovanne Berger. Eu sou de 
Afonso Cláudio. Sou pomerana, falo a língua 
pomerana. Estou atualmente na função de 
assessora da Educação Especial na Secretaria de 
Estado da Educação. E recebi o convite do nosso 
secretário. Eu sou uma servidora da rede 
estadual, sou uma supervisora escolar. Atuava 
em uma superintendência de Educação, que é a 
de Afonso Cláudio. E, a convite do secretário, no 
ano de 2020, nós viemos para Vitória para fazer 
algumas implementações políticas voltadas para 
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a garantia de direito da educação inclusiva no 
estado do Espírito Santo.  

E nós temos trabalhado intensamente 
com os movimentos, com as instituições e com 
as nossas escolas de forma a garantir que 
realmente todos os estudantes tenham acesso, 
tenham permanência e tenham aprendizagem 
dentro das escolas do estado do Espírito Santo. 
E também estamos estabelecendo grandes 
parcerias técnicas com os municípios para 
fortalecer esse trabalho. Porque nosso 
entendimento é que o nosso estudante hoje vai 
ser um adulto de amanhã. E ele precisa ser um 
adulto com conhecimentos da sua área, da sua 
deficiência. Ele não pode também vir para o 
mercado de trabalho sem ter esse 
fortalecimento da sua escolarização. 

E a gente tem trabalhado muito. Nós 
somos uma assessoria que está aberta ao 
diálogo, aberta a parcerias porque nós 
entendemos que tanto o estudante, quanto 
qualquer um de nós, somos capixabas. Somos 
povo do estado do Espírito Santo e nós 
precisamos fortalecer, para que a gente possa 
ter sucesso. 

E trago aqui um abraço muito forte do 
nosso secretário de Estado da Educação, Vitor 
de Angelo. Por conflitos de agenda, ele também 
não pôde estar aqui. Eu também vou precisar 
me retirar. Já falei com o Doutor Hércules e com 
os seus assessores porque a gente tem outra 
agenda que conflitou. Mas deixo aqui o meu 
abraço e estou à disposição naquilo que for 
possível para contribuir para que a gente tenha, 
no estado do Espírito Santo, a verdadeira 
inclusão.  

Um abraço muito forte a todos! 

 
O SR. CERNIMOLIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Para o seu 
pronunciamento, convidamos o presidente do 
Conselho Estadual de Educação, professor 
Artelírio Bolsanello.  

 
O SR. ARTELÍRIO BOLSANELLO – Boa 

tarde a todos! Cumprimentando o nosso 
deputado Hércules, eu comprimento todos os 
presentes.  

Foi uma grande surpresa receber esse 
convite para estar aqui hoje, comemorando este 
evento do sistema Braille. Aí eu fui procurar, no 
doutor Google, algumas informações. E a gente 
gosta de pesquisar hoje. Tudo é o doutor Google 
que nos informa. E eu achei interessante uma 
coincidência. A primeira lei aprovada no Brasil, 
que oficializava as convenções Braille para uso 
da escrita e da leitura dos cegos, foi aprovada 
pelo mesmo presidente que aprovou o Conselho 
Estadual de Educação. Quer dizer, a criação dos 
sistemas estaduais de educação, com a Lei 4024 
de 1962. Então essa primeira lei está fazendo 60 
este ano, juntamente com o Conselho Estadual 
de Educação.  

Evidentemente que há sempre uma 
conjunção de interesses. O Conselho Estadual 
de Educação é responsável por regularizar, no 
Espírito Santo, mil novecentos e cinquenta 
escolas. Nós temos o sistema estadual de 
educação e mais cinquenta municípios que 
ainda não têm seu sistema próprio. Então todas 
as escolas desses municípios também são 
avaliadas e credenciadas pelo Conselho Estadual 
de Educação.  

E quando a gente faz a avaliação para 
credenciar uma escola, um dos itens 
importantíssimos, que hoje é algo muito 
valorizado, é a questão da acessibilidade. Então 
nós encontramos muitas dificuldades, 
sobretudo naquelas escolas antigas, naquelas 
escolas de 1950, de 1940. São prédios que hoje 
estão tombados pelo Ipham e que não admitem 
alterações. Então, o conselho tem que fazer 
uma série de análises, avaliar isso, avaliar aquilo 
e, no final, acaba aprovando a escola porque é 
melhor ter escola do que ter uma escola 
fechada.  

Mas só para dizer então que uma das 
preocupações do Conselho Estadual de 
Educação, que vai fazer 60 anos também este 
ano, em novembro, viu, Doutor Hércules? Em 
novembro nós vamos comemorar os 60 anos do 
Conselho Estadual de Educação.  

Então eu quero, mais uma vez, aqui 
agradecer ao Doutor Hércules esse convite e 
dizer que fiquei muito feliz por ter recebido esse 
convite e estar aqui representando esse 
Conselho Estadual de Educação.  
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Muito obrigado a todos!  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra a 
presidente da Associação dos Amigos dos 
Autistas do Espírito Santo, professora Pollyana 
Paraguassú.  

 
A SR.ª POLLYANA PARAGUASSÚ - Boa 

tarde a todos!  
Meu nome é Poliana, estou como 

presidente da Amaes Associação de Autistas. 
Estou com camisa preta, com coração colorido 
em forma de quebra-cabeça, que é o símbolo do 
Autismo, calça jeans, cor branca, cabelo loiro, 
tenho 1m64cm e o peso, eu vou deixar para 
uma próxima oportunidade.  

Bom, boa tarde a todos! 
Hoje eu estou aqui representando só a 

Amaes, e agradecendo pelo espaço. Mas 
também quero falar, minha grande amiga e 
parceira, Heloísa. Deficiente visual. Saiba que eu 
estou aqui por você. Coração está aqui, por você 
e pela luta. Pela luta pela pessoa com 
deficiência, que é a luta que todos nós temos.  

Eu cumprimento toda a Mesa, na pessoa 
do padrinho - está vendo quantas associações, 
Doutor Hércules? - da Amaes, o proponente, 
Doutor Hércules.  

Quero cumprimentar Carlos Ajur, um 
grande amigo. E aí eu cumprimento todo o 
Núcleo Otacílio Coser. E parabenizo por fazerem 
este momento, por oportunizarem mais um 
espaço para que possamos levar as nossas lutas 
e ocupar espaço.  

O núcleo e toda essa contribuição do 
Doutor Hércules visam a proporcionar a 
interlocução entre as organizações da sociedade 
civil, poder público e iniciativa privada, dando 
suporte e capacitações. Isso é promover a 
transparência e agilidade de serviços. 

 Não poderia deixar de mencionar, 
rapidamente, que, dia 02 de abril foi o Dia 
Mundial da Conscientização do Autismo. E é o 
mês que temos mais espaços para falar das 
nossas lutas, das nossas vitórias, das nossas 
conquistas, das nossas dificuldades, mas o 
principal, a pessoa com deficiência pede 
socorro.  

Tivemos, na orla de Camburi, mais de mil 
e duzentas pessoas em prol de uma causa. 
Então, nós somos muitos enquanto PCDs. E os 
PCDs estão, neste momento, assim, pedindo 
socorro, assim como hoje estamos aqui em 
comemoração ao Dia Estadual do Sistema 
Braille, que é uma forma de inclusão social. Com 
ele, é possível proporcionar mais acessibilidade 
às pessoas com deficiência visual, contribuindo, 
também, para uma maior independência desse 
público, além de acesso ao ensino, 
aprendizagem, mercado de trabalho e às demais 
atividades que fazem parte da rotina das 
pessoas com deficiência. 

Temos, sim, muito o que comemorar, 
mas não podemos deixar de dizer que 
precisamos ser lembrados todos os dias do ano. 
Precisamos de mais acessibilidade atitudinal, e 
espaços, assim como este, que contribuem para 
dar voz e vez aos que sofrem exclusão, 
segregação e uma morte social.  

Portanto, farei minhas palavras curtas, 
mas deixo aqui registrado meus sinceros 
agradecimentos e cumprimentos.  

Aplausos ao Doutor Hércules, por 
abraçar tantas causas. Ao Núcleo Otacílio Coser, 
por nos apoiarem enquanto organizações da 
sociedade civil.  

Parabéns pelo Dia Estadual do Sistema 
Braille, porque é assim que iremos ver a 
inclusão virar rotina.  

Obrigada!  
 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra o 
presidente da União de Cegos Dom Pedro II, 
senhor José Aprígio Barbosa.  

 
O SR. JOSÉ APRÍGIO BARBOSA - Quero 

desejar um boa tarde à Mesa Diretora e a todos 
que estão no plenário, e quero agradecer por 
mais um dia nossa presença nesta instituição. 
 Desculpe porque estou nervoso, porque, 
eu tenho dez anos que estou deficiente visual e 
oito anos de instituição; faço parte da diretoria, 
porque houve necessidade de ajudar mais aos 
deficientes visuais, e por esse dia especial, em 
nossa homenagem, ao Braille, eu fui convidado 
a estar aqui com os senhores. 
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 A União de Cegos fica em Vila Velha, está 
aberta para toda população capixaba e, às 
vezes, até de outros estados também, como 
Minas, na divisa, Bahia, as pessoas vêm aqui e 
nós acolhemos para cuidar dos deficientes 
visuais, porque um dia nós enxergamos e hoje 
não enxergamos mais. E estamos aí para dar 
continuidade, enquanto há folego de vida, há 
esperança! 
 Eu quero agradecer ao Doutor Hércules, 
ao Carlos Ajur, aos demais presidentes, e todos 
aqueles que nos visitam.  

Uma boa-tarde e obrigado! 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra a 
presidente do Conselho Estadual de Assistência 
Social, senhora Sandra Shirley de Almeida. 

 
A SR.ª SANDRA SHIRLEY DE ALMEIDA – 

Boa tarde a todos. Eu me chamo Sandra, como 
fui apresentada, presidente do Conselho 
Estadual de Assistência Social. Sou morena, sou 
parda; não sei que eu sou, porque cada hora 
tem uma descrição. Mas sou parda, os cabelos 
são pretos, eram pretos, mas já estão assim 
também; mas, a gente que é mulher, a gente 
não fica de cabelo branco, Doutor Hércules, a 
gente fica loura, fica de outras cores. Não vou 
dizer o peso também, mas não sou tão gorda, 
mas nem tão magra. Mas, estou vestida de azul 
marinho e como uns debruns brancos na minha 
roupa. 

Muito feliz de estar aqui, quero 
cumprimentar o Doutor Hércules por essa 
iniciativa, agradecer o convite, sabe que eu lhe 
respeito muito; apesar de ser um médico, o 
senhor não está voltado só para os problemas 
da medicina, tem no coração as políticas sociais; 
então, ele está sempre conosco também da 
assistência social.  

Muito obrigada, e parabéns por essa 
iniciativa. 

Quero cumprimentar Carlos Ajur, 
porque, como ele falou: Amiga, irmã; a gente 
está nesta luta há muitos anos, trabalhando 
juntos, em prol da assistência social desse 
Estado. 

Enquanto presidente do Conselho 
Estadual de Assistência Social do Estado, eu me 
sinto muito feliz por estarmos num Governo, 
Governo Renato Casagrande, que tem nos 
proporcionado muito trabalho, não é Carlos 
Ajur? Temos conseguido fazer muitas coisas 
pela área social. Todas as entidades que estão 
aqui, como a Amaes, Carlos Ajur, da União de 
Cegos e outras, passam lá, pela nossa secretaria, 
uma porção de emendas - viu Doutor Hércules? 
Muitas emendas, este ano serão quatrocentas 
emendas, não estamos nem sabendo como 
vamos dar conta. Mas, essas emendas, elas vêm 
para nós, para analisarmos a instituição, para 
vermos a natureza do trabalho, se ele está 
dentro das nossas regras de assistência social, e 
aí, nós disponibilizamos essa verba. Nós 
fazemos um trabalho muito mais importante, 
que é acompanhar esse trabalho; nós temos 
uma equipe que acompanha o trabalho que está 
sendo realizado, para que a gente tenha um 
controle social melhor disso. Realmente quando 
alguém chega lá, nós estamos usando o dinheiro 
certo. Então nós temos essa responsabilidade 
enquanto conselho. Isso para nós é muito 
importante. 

Temos comissão dentro do conselho que 
estuda essas emendas, para saber o destino 
delas; e, apesar, de serem muitas emendas, é 
um prazer muito grande, a gente ver essa 
Assembleia, através de seus deputados – estou 
falando de emendas estaduais; ver a 
importância dessa Assembleia, pelos seus 
deputados, que têm preocupação de fazer 
justiça social. 

E aí, estou aqui num dia diferente para 
mim, Instituto Braille; já assisti o filme do 
Instituto Braille; foi como o professor falou: Vou 
lá Google estudar mais um pouquinho. Estudei 
como foi a vida dele, quando criança; o nosso 
dia de hoje, Dia 08, porque foi o professor que 
trouxe - Doutor Hércules falou, o Instituto 
Braille trouxe, quer dizer, o sistema de ensino 
para cá, que foi uma revolução; você saber ler, 
poder ler e poder escrever, isso é uma coisa 
muito importante.  

Então, o cego, as pessoas com 
deficiência têm essa capacidade hoje, essa 
condição. Não é a capacidade, essa condição de 
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poder fazer isso. Isso é uma libertação. Isso é 
uma inclusão social.  

Se você chegar lá no nosso prédio da 
Assistência Social e você for entrar no elevador, 
você que tem deficiência visual, você vai lá e vai 
estar escrito em braille o andar que você quer ir. 
Então, isso é uma coisa muito boa, porque hoje 
em dia a gente não tem ascensorista mais, é 
uma profissão que não existe mais. Então, você 
chegar dentro do elevador e poder andar com o 
seu tato, ir às salas.  

Com isso eu estou dando exemplo 
pequeno, mas o exemplo de estudar, de se 
formar, de ir para uma faculdade, foi tudo 
falado aqui. Professores já falaram sobre isso, o 
nosso procurador, então isso é muito 
importante. 

Então, eu quero parabenizar por essa 
lembrança, porque não é só lembrança de um 
sistema, é a lembrança de uma categoria que 
precisa de melhorias cada vez mais. Todos nós 
precisamos na Terra de melhorias, mas, quando 
nós temos uma deficiência, nós precisamos de 
uma atenção especial.  

Então, por essa lembrança, por trazer à 
baila esse debate da questão do Sistema Braille, 
das pessoas com deficiências, eu quero dar 
parabéns por este dia e contem conosco, da 
Assistência Social. No que precisar, nós estamos 
ali, porque, além de eu ser presidente do 

conselho, eu também sou subsecretária da 
Assistência Social. Então, a gente tem uma 
simbiose ali muito boa, com que a gente pode 
atender a todos que nos procuram.  

Boa tarde a todos! 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – É convidado a fazer 
o uso da palavra, o secretário de 
Planejamento de Jaguaré, Robson Grobério. 

 
O SR. ROBSON GROBÉRIO – Boa tarde 

a todos e a todas! 
Sou Robson Grobério, tenho um metro 

e oitenta e quatro, estou com excesso de 
fofura, cento e trinta e cinco quilos. Estou 
vestido com uma camisa social cinza, calça 
jeans, esporte fino, preta.  

Gostaria de cumprimentar a nossa 
Mesa na pessoa do ex-prefeito Evilázio, do 
nosso amigo Carlos Ajur. E, na pessoa do 
Doutor Hércules, queria cumprimentar todas 
as autoridades aqui presentes. Queria 
também, na pessoa do amigo Joel e Elias 
Moreira, cumprimentar todos aqui presentes. 

Dizer que, com alegria, recebi esse 
convite do amigo Elias, da assessoria do 
deputado. Obrigado, deputado, pelo convite. 
Estou muito feliz pelo convite e parabenizo, 
em nome do prefeito Marcos Guerra, que aqui 
represento. Dizer que a Prefeitura de Jaguaré 
está sim amiga de todas as associações.  

A Unicej não é diferente. Lógico que, 
na medida do possível, estaremos atendendo 
a demanda dela. 

Dizer que muito feliz. Parabéns! 
Parabéns pela iniciativa da inclusão. Acho que 
inclusão é tudo em todos os sentidos. É isso aí.  

Agradeço a todos e uma boa tarde! 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Convidamos a fazer 
o uso da palavra o presidente da Associação 
de Cegos de Jaguaré, senhor Joel Moreira. 
 

O SR. JOEL MOREIRA – Boa tarde a 
todos! 

Como todos falaram, eu estou de camisa 
branca de manga comprida, que não é o meu 
costume na minha cidade.  

Eu quero cumprimentar, para quem não 
sabe, o melhor prefeito que Jaguaré teve na 
época, Evilázio Sartório Altoé e toda a Mesa. 
Cumprimentar o Doutor Hércules, que eu já 
sinto um parceiro da Unicej na minha cidade. 
Lembrando, também, de Carlos Ajur, que foi 
que levou o conhecimento de uma associação 
na época.  

A Unicej foi fundada em 25 de novembro 
de 1998.  

Assim estou grato, primeiramente a 
Deus, por estar, pela primeira vez, tendo uma 
oportunidade de falar nesta Casa de Leis. 

Assim eu prossigo agradecendo a todos 
e a Doutor Hércules, que é o deputado no 
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momento, e pedir a colaboração de todos que 
possam estar juntos nessa luta. 

Assim eu agradeço a oportunidade 
nesta fala. 
 Quero lembrar uma coisa. Foram 
faladas muitas coisas aqui pela Sandra Shirley 
e outros. Nós deficientes visuais, existe um 
versículo na Bíblia, que não me lembro onde 
está escrito, diz assim: Conhecereis a verdade 
e a verdade vos libertará. Para o deficiente 
visual o incentivo é estudar, conhecimento. 

Assim eu agradeço. Muito obrigado! 

  
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra o 
presidente do Instituto Luiz Braille, jornalista 
Manoel Peçanha Nascimento. 

 
 O SR. MANOEL PEÇANHA NASCIMENTO 
– Boa tarde, quase noite! Para mim, já está de 
noite, porque eu não estou vendo mesmo. 
 Gostaria de cumprimentar a todos, aos 
colegas da Mesa, a todos os convidados, ao 
senhor doutor deputado Hércules, que já 
conheço, com a permissão dele, há mais de 
vinte e dois anos. Lá em Vila Velha, já fui 
atendido por ele com muito carinho e Sabia que 
esse menino, estou olhando para ele, ia longe. 
Sempre nos atendeu com muito carinho. 
 Gostaria também de estender os meus 
cumprimentos ao Carlos Ajur, companheiro de 
futsal. Esse menino é bom de bola, viu? Já jogou 
muito, a gente já competiu fora do estado, 
inclusive. Muito bom.  

E a todos os demais que representam 
associações aqui. 

Antes de mais nada, quero agradecer 
àqueles que vieram acompanhando, comigo. Ao 
Emanuel, perdoe, Emanuel, não vou falar o 
sobrenome para não errar. Levante a mão aí, 
Emanuel, para a Mesa aqui observar. Emanuel é 
da diretoria do Instituto Braille, nosso 
tesoureiro, deficiente visual total. Ao Jocélio 
também, vice-presidente, está conosco. Levante 
a mão, Jocélio. Agradecer também à Verônica, a 
nossa secretária. Levanta a mão, Vê. Agradecer 
também à Ester Ribeiro, secretária voluntária 
com a gente. 

Antes de dar sequência à minha fala, eu 
gostaria de pedir auxílio. Seu nome é? (Pausa) 

Gabriel. Vou pedir que ele me descreva, 
sabe por quê? Sabe que não deu tempo de olhar 
que roupa que eu peguei no guarda-roupa hoje? 
Meu espelho eu comprei, não funcionou. Olhei, 
não consegui ver. Então me descreva, por favor. 

 
O SR. GABRIEL FRAGA MARINHO DA 

FONSECA – Ele está com um paletó cinza, um 
cinza meio escuro; uma gravata também cinza; 
uma camisa listrada; sapato preto; tem um 
metro e setenta, porque é dois centímetros 
maior do que eu, estou vendo aqui. E é isso. 
Está bonito, fino e arrumado. 

 
O SR. MANOEL PEÇANHA NASCIMENTO 

– Obrigado! 
Amigos, é uma grata satisfação estar 

aqui neste dia. Em eventos promovidos por esta 
Casa, acredito eu que seja a quarta vez que 
tenho a honra de entrar neste lugar que eu 
chamo de minha casa, a Casa do Povo. 

Hoje, nós comemoramos o Dia do 
Sistema Braille, muito importante para nós.  

Trago aqui em minhas mãos uma revista 
em braille, Revista Pontinhos, que eu considero 
muito importante porque vem do Instituto 
Benjamin Constant, que fornece para a gente. E 
eu trago aqui em minhas mãos, que é quando 
eu posso, nos meus momentos de lazer, eu 
procuro sempre estar lendo alguma coisa para 
aprender um pouquinho mais. 

Mas o que temos de fato a comemorar? 
Eu quero, sem mais delongas, dizer aos colegas 
que aqui estão, que este evento, onde 
comemoramos o Dia do Sistema Braille, é muito 
importante. Hoje, nós estamos com muitas 
tecnologias. Hoje nós temos o celular que fala 
através do sistema Android e IOS; nós temos a 
internet; nós temos vários aplicativos, 
tecnologias que ajudam na área da 
acessibilidade para as pessoas com deficiência 
visual terem a comunicação, receber as suas 
informações. 

Mas, quero fazer uma pelo aos amigos, 
aos colegas deficientes visuais, que valorizem 
principalmente o Sistema Braille, porque é 
através dele – acredito eu e os professores 
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presentes aqui vão concordar – que nós 
aprendemos a escrever. Sabe por quê? O 
sistema que fala, os computadores, os Android, 
os aplicativos, os leitores de tela, ele lê para 
você, mas ele não te dá condição, no momento 
da leitura, para saber como se escreve. E, sendo 
assim, nós acabamos tendo vício de leitura e 
enfrentamos dificuldade para assimilar: dois s? 
Um só? X? Como é que essa história? 

Podemos usar todas as tecnologias, mas 
devemos valorizar aquela que nos dá condições 
e fundamenta as informações através do 
conhecimento, que é o Sistema Braille. Vai 
concordar comigo a professora Erundina, 
pioneira, minha professora. Está ali. Levanta a 
mão professora! E também a professora Gleice. 
Levanta a mão professora! Pioneiras no Sistema 
Braille e me deu condição de estar aqui hoje.  

Eu fico feliz em poder estar aqui, nesta 
tarde, quase noite, dizendo que eu sou do 
interior do estado, eu sou de Cachoeiro de 
Itapemirim, ali do lado, Atílio Vivácqua. Já 
trabalhei, Doutor Hércules, lá o pessoal chama 
de marapé, rasga-pão. Já sabem por que o 
pessoal gosta muito de pão por lá, né? E, 
quando morava em Atílio Vivácqua, eu 
trabalhava, Doutor Hércules, colhendo café. Eu 
conheço o caroço de café. Esse cafezinho que 
está aqui na xícara, dá um trabalho para pegar! 
E eu tinha muita dificuldade, porque você tinha 
que derriçar o café, fazer o movimento assim ó 
– para quem enxerga –, puxando. E esse 
movimento me causava dores nas mãos, porque 
minhas mãos ficavam totalmente calejadas. Mas 
eu conseguia tirar três embalagens de café por 
dia, tinha gente que ficava para trás, mesmo 
vendo. Eu me sentia feliz de poder estar ali 
ajudando na alimentação da minha família.  

E também tive o privilégio de capinar, 
muita das vezes até o meu pé, Doutor Hércules, 
porque eu comecei a capinar e colocava o pé na 
frente. Eu me esqueci de olhar para as outras 
pessoas para ver como é que elas posicionavam 
os pés. Mas, depois de bater a enxada no meu 
pé várias vezes, aí eu fiquei esperto. Coloquei o 
pé de lado e continuei fazendo do meu trabalho. 

Para sobrevivência, já catei ferro velho, 
já vendi água sanitária no Rio de Janeiro, já comi 
comida do lixo, levei porta na cara pedindo um 

pão e as pessoas me rejeitavam. Eu tinha tudo 
para ficar para trás. Mas, um dia, eu comecei a 
sonhar que eu poderia ser um cidadão, eu 
escrever em braille, escrever uma cartinha para 
a minha namorada e que ninguém iria saber o 
que eu estava escrevendo. Esse era o meu 
sonho. Por que não? Não posso? Claro que sim! 

E aí, então, eu vim para Vitória. Conheci 
o Instituto Luiz Braille do Espírito Santo e ali me 
tornei interno, comecei a estudar. Onde? Na 
Biblioteca Pública Estadual Professor Carlos 
Conceição, pioneira também no Sistema Braille.  
 Aprendi o Sistema Braille, comecei a 
procurar uma profissão, me tornei telefonista e 
fui caminhando. Mas o sonho continuava, 
pensava em conquistar área de comunicação. 
Manuel lá do lixo, porta na cara! Como que ia 
fazer isso? Comecei a estudar, participei do 
Programa Universidade para Todos. Tinha um 
programa que se chamava Ver um Mundo 
Melhor, e lá eu consegui visualizar novos 
horizontes.  

Comecei a estudar e aí passei na 
faculdade Estácio, em Jardim Camburi, e 
comecei a desenvolver o meu trabalho. Lá, eu 
tive o privilégio de estudar por quatro anos, 
onde o sonho de me tornar jornalista começou a 
ser realidade. Mas ainda galgava outros 
degraus. Então, fiz pós-graduação em Docência, 
com ênfase em Educação Inclusiva. Não parei. 
Fiz também Gestão Estratégica de Pessoas. Fui 
mais além um pouquinho. Estava chegando a 
pandemia e a gente caminhou então até o 
sétimo período de Pedagogia. Mas Deus, além 
disso, me deu o privilégio de estar na gestão da 
casa a qual um dia me acolheu, isso em 89, 
quando eu cheguei aqui na capital para morar. 
Fui acolhido, e hoje estamos ali no Instituto Luiz 
Braille do Espírito Santo, desenvolvendo um 
trabalho de orientação mobilidade; um trabalho 
também com os atletas; orientação para os pais, 
ensinando o Sistema Braille. Enfim, ficaria aqui 
tomando todo tempo para falar do que é 
desenvolvido. Vocês poderão conferir nas 
nossas redes sociais.  
 Eu quero chamar a atenção desta Casa. A 
gente sempre manda alguma cartinha carinhosa 
para amaciar os seus corações. Nos atenda, por 
gentileza, com muito carinho. Sabe por quê? 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340032003100360034003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, quarta-feira, 13 de abril de 2022 Diário do Poder Legislativo - 83 

Porque o que vocês farão conosco trarão outros 
Manuéis que virão do interior e estarão, um dia, 
tendo o privilégio de estar nesta tribuna, 
agradecendo a vocês por tudo que vocês 
fizeram conosco.  
 Quero deixar o meu recado aos 
senhores: tem muita coisa ainda para 
conquistar. Hoje, nós precisamos também, além 
de ter o braile, onde nós já conquistamos o 
sistema, os nossos terminais. Precisamos 
aprimorar a acessibilidade nos nossos terminais. 
Às vezes eu chego ao terminal e quero saber: 
Que placa é essa? Que ônibus é esse? Vai para 
onde? Quem sou? E nós não conseguimos.  
 Então, chamo a atenção dos senhores 
para que possam atentar para essas áreas. Além 
disso, o Instituto Luiz Braille do Espírito Santo se 
coloca à disposição de todos os senhores para 
que possamos, juntos, sentar e trocar umas 
ideias. 

Deixo o meu último recado. Aqui nós 
temos um ônibus, Doutor Hércules, o ônibus 
542, ele faz Jacaraípe/Shopping Vitória; o 528 
também. Eu tenho que ir ao Instituto Braille e 
atendo diversas crianças lá, mães que carregam 
crianças no colo. E sabe o que acontece, 
doutor? Quando chega ao Shopping Vitória, o 
expresso, ele termina a sua viagem. Eu tenho 
que tomar outro ônibus, as mães têm que 
tomar outro ônibus para acabar de chegar ao 
Instituto Braille. 
 Trago a sugestão nesta tarde. Por que 
não deixar, então, embarcar e desembarcar 
neste ônibus na Prefeitura Municipal de Vitória? 
Estaremos beneficiando vários órgãos do 
Governo do Estado e várias outras pessoas. E 
esse ônibus, doutor, ele segue vazio para Jardim 
América, para São Torquato. Que possamos 
pensar sobre isso. Depois a gente pode 
conversar mais um pouco.  
 Mas eu quero, além de tudo isso, dizer 
aos senhores que a minha luta sempre foi 
buscar pela pessoa com deficiência visual, para 
a pessoa com deficiência, os seus direitos. Com 
isso, criei também um canal no YouTube. 
Gostaria que os senhores acessassem. Tem 
celular aí? Quem tem celular pisca o olho para 
mim. (Risos) O meu canal chama-se Amigo 
Manoel. Com o, tá! Amigo Manoel, lá no 

YouTube. Vai lá, visite! A gente tem algumas 
orientações. 
 Além de ter todas essas informações, 
tive o privilégio, também, papai do céu me 
agraciou, de chegar eclesiasticamente ao 
pastorado. Hoje estou pastoreando uma 
congregação em Jacaraípe, Serra, Espírito Santo. 
Olha como Deus é bom! 

Com isso, quero, então, terminar o meu 
discurso agradecendo a todos vocês que estão 
aqui, às assistentes sociais e a todos que 
tiveram a palavra, e quero me sentar para 
terminar, com a permissão do deputado Doutor 
Hércules, com um texto no qual ele começou 
esta sessão. O texto lido se encontra em Salmos 
36:17. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Só para lembrar, ele está 
lendo em braile, ok? 
 

O SR. MANOEL PEÇANHA NASCIMENTO 
– Estou com uma folha nas mãos. Escrevi esse 
texto... Tirei da Bíblia e escrevi numa folha. Ok?  

Vou mostrar para a câmera e colocar em 
cima da mesa. 

Estou com um microfone na mão direita 
e lendo com a esquerda. E de olho fechado, 
ainda! 

Diz assim: Quão preciosa é, ó Deus, a tua 
benignidade! E por isso os filhos dos homens se 
abrigam à sombra das tuas asas. 

Que todos nós estejamos abrigados à 
sombra das asas do Senhor Jesus! 

E lembrem-se: ninguém, ninguém está só 
quando se tem um amigo! Eu espero você lá no 
YouTube. Amigo Manoel. 

Um grande abraço! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Antes que o Felipe fale, só 
quero lembrar ao Manoel Peçanha, meu amigo 
e conterrâneo, pois ele falou sobre Marapé, que 
em 1970 fui o vereador mais votado de 
Cachoeiro. Eu era motorista de ambulância 
nessa época e ia ser feita a eleição para o 
primeiro prefeito eleito de Atílio Vivácqua – que 
era Marapé, que pertencia a Cachoeiro, e foi 
eleito o Chiquinho, e fui lá ajudar o Chiquinho a 
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ser prefeito de Cachoeiro porque, depois, logo 
em seguida, o doutor Estanislau. Eu era 
advogado já, mas queria fazer Medicina, então 
em 1973 vim para cá estudar Medicina. 

Então eu me lembro muito bem, ouvindo 
você falar aí, de Marapé, Atílio Vivácqua hoje, 
desse trabalho seu maravilhoso e que muito nos 
emociona. 

Obrigado, Manoel! 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra a 
senhora Leoneida Ladeira Rodrigues Macedo, 
representante da Comissão Brasileira de Braille, 
representante do Sudeste.  

 
A SR.ª LEONEIDA LADEIRA RODRIGUES 

MACEDO – Boa tarde a todos e todas. 
Sou Leoneida Ladeira, tenho estatura 

mediana de 1,73m, gordinha, cabelo na altura 
dos ombros e hoje estou vestindo um vestidinho 
de cor clara, com algumas flores. 

Até tinha pedido para não falar, mas 
depois de ouvir todas essas pessoas e pensando 
na importância do Sistema Braille e sabendo da 
importância que é e do que tenho 
representado, que é a Comissão Brasileira do 
Braille, não poderia deixar de falar e também de 
trazer um ponto muito importante do nosso 
estado. 

O nosso estado hoje não tem mais o 
Centro de Apoio Pedagógico para Deficiente 
Visual, que era um espaço onde a gente tinha a 
leitura e a escrita em braile, tinha esse ensino, a 
gente tinha o ensino de orientação e 
mobilidade, e vários outros: música, 
informática... Talvez eu esqueça algum, porque 
a gente fica um pouquinho tensa para falar, e 
falar de uma coisa tão importante.  

Nem cumprimentei a Mesa, mas 
cumprimento na pessoa do Doutor Hércules e, 
com todo o respeito, na pessoa de um ex-aluno, 
ex e eterno aluno Evandro, que está aqui. É um 
orgulho para mim ver uma pessoa como ele 
aqui. 

 Evandro tem uma história de vida 
fantástica, e que me encanta muito, 
principalmente porque não o conhecia da forma 
que muitos de vocês conhecem. 

Não sou capixaba, sou do Rio. Moro aqui 

há onze anos, mas já me sinto capixaba, já 
tenho filho capixaba, então acho que o 
Espírito Santo já me abraçou. 

É muito bacana a gente ter um espaço 
deste! E não poder aproveitá-lo, me privar 
dessa possibilidade... Fiquei ali pensando se 
falava, se não falava. Mas... Sou representante 
do Sudeste. A Comissão Brasileira do Braille 
pensa na questão do Sistema Braille, na 
divulgação, a gente pensa nas grafias, nas 
mudanças... É lá que a gente faz todas essas 
ações, e são várias as ações voltadas para o 
Sistema Braille. 

E aí, quando a gente percebe que não 
tem espaço além do Instituto Braille e da 
Unicep - a gente tem esses dois espaços e a 
gente tinha um espaço importante que foi 
perdido -, a gente precisa repensar isso. É um 
espaço importante, necessário e urgente que 
a gente pense, porque temos muitas pessoas 
que não estão na idade escolar mais. 

Sou professora há mais de vinte e um 
anos - sou novinha, tá gente, comecei muito 
cedo na profissão -, mas vejo a importância... 
Há oito anos estou na área da deficiência 
visual e falo isso por perceber que muita 
gente não está na idade escolar e tem pouco 

espaço para aprender o método braile, tem 
pouco espaço para ele poder aprender a 
locomoção, aprender sobre acessibilidade, 
entender o espaço em que está. Então, não 
poderia me privar dessa oportunidade de 
falar. 

 Parabéns a Casa por proporcionar este 
espaço! E que a gente repense sempre e 
valorize sempre este momento de inclusão, 
deste espaço. 

Obrigada. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Antes que o Felipe 
retome a palavra, só me esqueci de registrar 
que fui vereador por Cachoeiro em 70, e era 
vereador voluntário, vereador que não tinha 
salário. Isso não é nenhum mérito, isso é 
porque naquela época era assim, a gente era 
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político e tinha amor à cidade, queria ajudar a 
nossa cidade. 

Então, faço esse registro para mostrar 
que há muitos anos a gente tem vontade de 
ajudar a comunidade, de ajudar as pessoas, não 
usar o mandato para proveito próprio. 

Pois não! 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra, o 
presidente do Movimento Capixaba de Combate 
ao Glaucoma, o senhor Ésio Evandro Sampaio 
Meirelles. 

 
O SR. ÉSIO EVANDRO SAMPAIO 

MEIRELLES – Boa tarde a todos. Vou ser bem 
breve e agradecer, aqui, esta oportunidade. 

Primeiro, agradecer a Deus por esta 
oportunidade e dizer que estou muito feliz com 
algumas presenças aqui, que não vi, mas sei que 
estão aqui. 

Que satisfação! Não conheço a 
professora Leoneida, conheço a professora Leo 
– não é, professora? Esta mulher me ensinou a 
andar!  

Uma vez, ali naquela escola, onde 
funcionava o CAP, fui levar meu filho para fazer 
uma aula de desenho, e uma senhora de 
serviços gerais chegou e perguntou para mim 
assim: por que você está andando segurando no 
braço de seu filho? – Ah, porque fiquei cego, 
então, não consigo mais! – Não! Você... - uma 
senhora simplesinha, que na sua simplicidade 
acendeu uma luz para mim - ...não precisa. Você 
tem que andar sozinho, entendeu? – Mas como 
vou andar sozinho? Não enxergo mais! – Não! 
Deixa eu te dizer: aqui nesta escola, temos um 
centro de apoio para pessoas com deficiência 
visual e tem tudo lá. Lá vão te ensinar a andar 
de bengala e tal, tem o braille - como a 
professora já falou. 

Até fiquei muito triste, hoje, com essa 
notícia que ela acabou de trazer, que não existe 
mais aquele centro de apoio pedagógico. Eu ia 
justamente, nessa oportunidade aqui, pedir ao 
Doutor Hércules que, com a sua influência como 
deputado, aumentasse aquele centro, CAP, 
muito importante como todas as outras 
entidades aqui presentes. E agora, para minha 

tristeza, fiquei sabendo que fechou. E ali eu 
aprendi a digitar, eu aprendi a andar de bengala. 
A primeira aula que eu tive foi a professora Leo, 
que aqui esteve, reensinando a andar. Gente, 
vocês não sabem o que é isto: a pessoa ter que 
reaprender a andar, reaprender a ler e a 
escrever. Enfim, muito feliz, professora Leo. 
Coração batendo em saber que você está aqui.  
 Queria também cumprimentar 
rapidamente aqui o Manoel – talvez ele não vá 
se lembrar do Instituto Luiz Braille, talvez ele 
não vá se lembrar –, mas ele também acendeu 
uma outra luz importante na minha vida, que, 
conversando com ele uma vez na Estácio, 
encontrei com ele no corredor, falando sobre 
outro assunto. Aí, ele falou assim: Anota aí meu 
telefone. Aí pedi para minha esposa anotar. 
Você não tem telefone? Aí, eu disse: Não. Não 
conseguia. Fiquei cego há pouco tempo, não sei 
mexer. Ele disse: Rapaz, é muito fácil. Você tem 
que aprender. Você tem que usar o celular. Falei: 
Nunca vou conseguir mexer no celular. Talvez 
ele não vá se lembrar disso, mas ele foi um 
grande incentivador. Aí, cheguei em casa e falei 
para a minha esposa: Caramba, o cara me deu 
um puxão de orelha, eu tenho que tomar 
vergonha na cara. Eu tenho que mexer com esse 
negócio, celular, também.  
 E outros que vão surgindo na nossa vida 
que, se eu for lembrar aqui, eu vou ficar a tarde 
toda. Então, obrigado, Doutor Hércules! Conheci 
pessoalmente, mais ou menos, umas quatro 
semanas atrás na sessão que ele gentilmente 
abriu para o Movimento Capixaba de Combate 
ao Glaucoma. Ao Carlos Ajur e a toda a equipe 
do Doutor Hércules. Viu, Carlos Ajur? E você, 
Doutor Hércules, obrigado por esta acolhida que 
eu estou sentindo de vocês, muito importante 
para nós, muito. 
 Eu quero dizer para você, Carlos, o 
seguinte: que, antes daquela sessão que vocês 
convidaram o Movimento Capixaba, o Movig, 
antes daquela sessão, estava apagando em mim 
aquela esperança de ver o movimento crescer, 
de se tornar uma entidade e tal. E, naquela 
sessão, Carlos, eu voltei para casa tão feliz, cara, 
tão feliz porque hoje nós temos aqui várias 
entidades consagradas e importantes no apoio à 
pessoa com deficiência visual, mas, quando eu 
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perdi a visão por causa do glaucoma, eu 
resolvi dar um passo de vanguarda na questão 
de não perder a visão, entendeu? Já temos 
aqui entidades importantes no tratamento da 
pessoa com deficiência, no apoio e tudo mais, 
e eu pensei assim: o que eu posso fazer 
diferente? Aí, eu pensei em fazer as pessoas 
se prevenirem para não perderem a visão. E 
como eu perdi, devido ao glaucoma, eu resolvi 
puxar por esse lado aí, que é o Movimento 
Capixaba de Combate ao Glaucoma, ou seja, 
porque se trata de uma doença que é não 
somente uma doença que é assintomática. Além 
de assintomática, ela é traiçoeira. Ela é 
traiçoeira, porque você não sente que você vai 
perdendo a visão. Ela vai fechando pelas laterais 
do globo ocular. A questão da pressão que 
prejudica o nervo óptico. Vai fechando, 
fechando, quando você dá por conta, às vezes, 
se você não mede a pressão e tal, aí no final já 
era, onde ela prejudicou já não tem mais como 
voltar.  

Então, o Movimento Capixaba de 
Combate ao Glaucoma há sete anos começou. 
Primeiro eu tive a ideia. Depois, sempre a 
esposa que, ali do lado, apoia o marido e minha 
esposa, como sempre, me apoiando. Isso foi 
muito importante. Depois meus filhos, família, 
amigos. E são sete anos. E na sessão que teve 
aqui da Comissão de Saúde, eu tive 
oportunidade de falar a primeira vez em um 
órgão tão importante, como esta Casa do Povo, 
e, naquela manhã, tive esse convite do Carlos 
Ajur, propondo apoiar nossa entidade e talvez 
sair aí da informalidade. Muito obrigado. Então, 
gente, é isso. 
 Muito obrigado, Doutor Hércules, por 
este convite, e Carlos Ajur. E o Movimento 
Capixaba de Combate ao Glaucoma tem seu 
objetivo principal: alertar para o diagnóstico 
precoce, ou seja, para que parentes e amigos de 
vocês não fiquem cegos. Muito obrigado. Uma 
boa tarde a todos.  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra o 
diretor-geral do Instituto Federal do Espírito 
Santo, Campus Vitória, professor Hudson Luiz 
Côgo.  

O SR. HUDSON LUIZ CÔGO – Boa tarde a 
todos! Eu tenho a grata satisfação de neste 
momento maravilhoso representar o Instituto 
Federal do Espírito Santo. 

Vou fazer a minha autodescrição, para 
que me conheçam um pouco. Sou branco, 
cabelos prateados, já fui ruivo, não mais, natural 
de Colatina, um metro e sessenta e oito, setenta 
e cinco quilos. Estou trajando blazer azul, calça 
azul, camisa branca, sapatos pretos e uso 
óculos. Vou retirar a minha máscara.  

E, neste momento, agradecer pela 
oportunidade que nos foi dada aqui pelo Carlos 
Ajur e pelo Doutor Hércules, de participar deste 
momento, que é histórico para esta Casa. 
Temos aqui muitos movimentos, muitas 
solenidades, nosso próprio Instituto Federal já 
foi homenageado aqui em algumas ocasiões, 
mas desconheço eventos com a importância 
que está sendo colocada aqui.  

Naturalmente, muitos de vocês devem 
perguntar por que um representante do 
Instituto Federal do Espírito Santo, antiga Escola 
Técnica, como muitos conhecem, estaria 
fazendo aqui. Eu também me fiz essa pergunta. 
Fiquei surpreso com o convite, muito honrado e 
procurei relacionar todas as histórias bonitas 
que nós ouvimos aqui pelo Manoel, pelas 
relevantes participações aqui, para dizer que 
como este instituto representa o ensino, a 
pesquisa, a pós-graduação e a extensão, ele tem 
dentro do seu público pessoas como vocês. Em 
especial, ali, nós desenvolvemos atividades de 
esporte paraolímpico, onde temos medalhistas 
brasileiros, que trouxeram resultados 
importantes através de ação de extensão e 
também do desenvolvimento de aparatos 
tecnológicos para melhorar o desempenho 
desses competidores.  

Temos também uma história bonita ali, 
sabe, Manoel? Maria de Fátima. Nossa aluna do 
curso Técnico em Segurança do Trabalho. 
Mulher, negra, sexagenária e deficiente visual 
total. Ingressou no nosso curso de Segurança do 
Trabalho e, além de todos os desafios que ela já 
encontrava, ela também encontrou pela frente 
a dificuldade que todo o setor de educação e 
saúde, obviamente, encontrou durante a 
pandemia. E ela concluiu o curso dela, agora, 
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senhor procurador, de Segurança do Trabalho, e 
vai prosseguir nos estudos para dar, a exemplo 
dos seus três netos, que ela cuida por ocasião 
do falecimento da filha, para dar aos netos o 
exemplo de que todas as barreiras podem ser 
superadas. Na verdade, este exemplo ela não 
está dando só para os netos. Para todos nós. É 
uma lição, é uma lição de vida, de 
determinação. E o próximo objetivo dela, assim 
como o Manoel colocou aqui para a gente o 
exemplo dele, são exemplos bonitos, o próximo 
desafio dela é se formar em Direito para 
contribuir na elaboração das leis que possam 
dar aos deficientes visuais, em especial, 
condições melhores na nossa sociedade. 

Então, eu me sinto muito honrado em 
participar deste momento que para a gente é 
muito importante. Fica o nosso agradecimento, 
o nosso respeito e o abraço dos nossos quatro 
mil alunos, quinhentos servidores do Instituto 
Federal, a todos vocês, e o agradecimento pelo 
convite também do Doutor Hércules e do Carlos 
Ajur. 

Muito obrigado! Boa tarde a vocês! 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Neste instante, 
devolvo a palavra ao deputado proponente 
desta sessão especial, Doutor Hércules. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Antes de encerrar a 
sessão... É uma pena! Estamos chegando ao 
final da sessão. Mas eu peço a todos que 
permaneçam aqui porque, em seguida, nós 
teremos um evento com vocês mesmo, então, 
por favor, não saiam daí. Combinado? 

Eu quero, sensibilizado, emocionado, 
agradecer a vocês todos. Saibam os senhores 
que nós começamos às três horas, às 15h em 
ponto, e que vocês foram extremamente 
pontuais. Coisa que é difícil de se ver aqui. Difícil 
de se ver!  

As sessões, a não ser as sessões 
ordinárias, são, às vezes, sessões solenes e 
sessões especiais, que costumam atrasar 
bastante. Vocês não chegaram na hora, não, 
chegaram antes da hora. Isso é muito 
importante. Imagina, vocês todos, com toda 

dificuldade que têm, deram esse exemplo para 
nós todos.  

Eu quero, então, em nome de todos 
vocês, mais uma vez dizer da honra de tê-los 
aqui. E aqueles que não estão aqui à Mesa, 
conosco, não são menos importantes que nós. 
Tenho certeza de que tem muita gente aí muito 
mais importante que nós. Nós estamos aqui por 
acaso.  

Quero, então, agradecer a Deus. 
Agradecer à TV Assembleia, aos nossos 
repórteres, estes meninos aqui, as meninas; 
agradecer aos cinegrafistas, a todos os técnicos 
da nossa TV Assembleia, que está transmitindo 
para quase o estado inteiro a nossa imagem. A 
TV Assembleia, que sempre transmite todas as 
nossas sessões, é muito esquecida, não é, 
Luciano? Então, um abraço à TV Assembleia.  

Ao painel. Vocês que projetaram o painel 
para nós aqui, inclusive o Hino do Espírito Santo 
e o Hino do Brasil. Muito bonitas as imagens.  

Ao Lilico, nosso garçom que serviu a água 
e o cafezinho. O Lilico, que está ali. Ele é o 
primeiro que chega aqui, junto comigo, e é o 
último que sai também. Não é, Lilico?  

Agradecer a todos os seguranças. Muito 
obrigado aos seguranças. Agradecer a todos os 
fotógrafos, especialmente ao Tonico, que é o 
fotógrafo mais antigo que nós temos, não na 
Casa, mas no estado. Ele tem bastantes imagens 
do passado. Tem gente que diz que Tonico é tão 
antigo aqui que fotografou a Santa Ceia.  

Quero agradecer ao Cerimonial, que nos 
ajudou a organizar esta sessão. Agradecer aos 
servidores do meu gabinete e aos servidores da 
limpeza. Quando vocês chegaram aqui, estava 
tudo limpinho. Eles são os invisíveis. Não só 
aqueles que não enxergam, mas todos que 
chegaram aqui não viram aqueles de verdinho, 
que estavam aqui. Eles o chamam de 
periquitinhos, que fazem toda a limpeza nossa 
aqui, da nossa Casa, e são importantes, também, 
para o nosso trabalho aqui.  

Agradecer ao pessoal da copa, ao pessoal 
da coordenação e da recepção. Agradecer aos 
amigos e às amigas da Taquigrafia, que estão 
aqui à frente de vocês, registrando toda a nossa 
fala, tudo que vocês falaram.  
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 Taquigrafia é a arte de se escrever na 
velocidade que se fala, daí a importância de a 
gente falar devagar, também, para eles poderem 
apanhar a nossa fala. Fazem uma porção de 
sinaizinhos pequenininhos, uma porção de 
bichinhos, minhoquinhas, são os taquígrafos. 
Eles estão morrendo de rir aqui na frente, viu?!  

Então, eu quero agradecer a vocês todos.  
Agradecer ao Núcleo Otacílio Coser, 

capitaneado pelo meu amigo Carlos Ajur, que 
está dando outra dimensão na nossa Casa.  

Não posso deixar de agradecer ao 
presidente Erick. O presidente Erick Musso tem 
feito um trabalho de inclusão muito importante 
aqui. E se nós temos, hoje, o núcleo, eu 
agradeço a ele, porque foi ele que permitiu que 
nós fizéssemos isso.  

Agradecer o trabalho que a gente tem 
feito ao meu gabinete, toda ajuda que tem feito, 
e à Comissão de Saúde. Agradecer a todos.  

A gente tem conseguido algumas 
conquistas aqui. Quero registrar uma delas. Por 
exemplo, lábio leporino e fenda palatina, fazia-se 
em São Paulo. Dez anos de luta, mas nós 
conseguimos, e está sendo feito aqui no Hospital 
Infantil Nossa Senhora da Glória. As crianças que 
nascem com fenda palatina e lábio leporino não 
precisam ir mais para Campinas.  

Estamos na luta, agora, para o implante 
coclear. Não ter que ir para Campinas, ser feito 
aqui, porque pode ser feito aqui. Está 
dependendo só de mais força, especialmente 
força dos nossos políticos federais, nossos 
senadores e nossos deputados federais brigarem 
lá em Brasília e fazerem com que as crianças 
sejam operadas aqui de ouvido biônico, que é o 
implante coclear. Não tem sentido sair daqui 
para fazer. Nós vamos conseguir, se Deus quiser, 
e Ele quer! Nós vamos conseguir essa inclusão, 
essa luta. 
 Lembrar também, infelizmente, a diária 
do TFD - Tratamento Fora do Domicílio, que já 
foi de cento e cinquenta reais e hoje é setenta e 
quatro reais. É um absurdo isso, nós temos que 
lutar por isso, tem que aumentar também. Isso 
também é uma forma de inclusão. 
 Estamos chegando às 17h. Começamos 
às 15h, e é muito pouco ainda por duas horas 
só. Eu queria falar mais, queria que vocês 

falassem mais, e nós temos que falar mais, 
mostrar mais essa luta de vocês, essa garra, essa 
dignidade que vocês têm, essa força.  

Não posso deixar de falar, lembrar aqui, 
da Pollyana também, do Gol Azul. O Gol Azul, 
para quem não sabe, ela traz aqui e leva, 
geralmente, ao estádio Kleber Andrade ou à 
Desportiva, craques do passado, traz Zico, traz 
Romário, traz outros craques, Sávio, que é 
embaixador da causa aqui no Espírito Santo. 
Sávio, que é capixaba, é embaixador da causa, 
jogou no Flamengo, na Seleção Brasileira.  

Então, ela vai convidar vocês, aqueles 
que puderem ver, tudo bem, vão ver; aqueles 
que não puderem ver, vão fazer parte desse 
movimento tão importante para mostrar a luta, 
especialmente da Pollyana, que tem um filho 
autista. A luta que nós precisamos mostrar que 
essas pessoas existem e que nós precisamos 
trabalhar para eles.  
 Muito obrigado. 
 Então, vamos continuar aqui. 

Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a presente sessão; e convoco os 
senhores deputados e as senhoras deputadas 
para a próxima, que será ordinária, na segunda-
feira, dia 11, às 15h, aqui neste mesmo plenário.  

Está encerrada a sessão. 
Vamos continuar aqui e vamos ficar com 

Deus e em paz aqui! 
Muito obrigado! 
Está encerrada a sessão. 
Viva Braille! 
 

(Comunicamos que a sessão 
ordinária híbrida, virtual e 
presencial, será no dia 11 de 
abril de 2022, às 15h, cuja Ordem 
do Dia foi anunciada na vigésima 
quarta sessão ordinária híbrida, 
realizada no dia 06 de abril de 
2022) 

 

Encerra-se a sessão às dezesseis 
horas e cinquenta e sete 
minutos. 
 

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