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SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 

DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

(De acordo com o registrado no painel eletrônico, à hora regimental, para ensejar o início da sessão, 

registram presença os Senhores Deputados Adilson Espindula, Capitão Assumção,  Carlos Von, 

Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, Delegado Danilo Bahiense, Delegado Lorenzo Pazolini, 

Doutor Hércules, Dr. Emílio Mameri,  Dr. Rafael Favatto, Enivaldo dos Anjos,  Euclério Sampaio, 

Fabrício Gandini, Freitas, Hudson Leal, José Esmeraldo, Luciano Machado, Marcelo Santos, Marcos 

Garcia,  Pr. Marcos Mansur, Sergio Majeski, Torino Marques e Vandinho Leite) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) –  Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 

a sessão. 

 

(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor Deputado Luciano Machado e a 2.ª Secretaria, a convite do 

Presidente, assume o Senhor Deputado Sergio Majeski)  

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Há quorum para abertura da sessão de 

acordo com o painel eletrônico. Registro as presenças dos seguintes parlamentares: Adilson Espindula, Capitão 

Assumção, Carlos Von, Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, Delegado Danilo Bahiense, Delegado Lorenzo 

Pazolini, Deputado Hércules Silveira, Dr. Emílio Mameri, Dr. Rafael Favatto, Enivaldo Euzébio dos Anjos, 

Euclério de Azevedo Sampaio Júnior, Fabrício Gandini, Freitas, Hudson Leal, José Rocha Esmeraldo, Luciano 

Machado, Marcelo Santos, Marcos Garcia, Pr. Marcos Mansur, Sergio Majeski, Torino Marques e Vandinho Leite. 

 Solicito ao Deputado Sergio Majeski que proceda a leitura de um versículo da bíblia. Sendo assim, 

solicito a todos que se coloquem em posição de respeito.  

 

(O Senhor Deputado Sergio Majeski lê Deuteronômio 31:6) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Solicito, ainda, ao Deputado Sergio Majeski, 

que proceda à leitura da ata da sessão anterior de forma dinâmica.  

 

(O senhor 2.º secretário procede à leitura da ata da segunda sessão extraordinária, realizada 

em 13 de fevereiro de 2019) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Obrigado, Deputado Sergio Majeski, pela 

leitura da ata da sessão anterior, que neste momento declaro como lida.  

Solicito ao Deputado Luciano Machado que proceda à leitura da primeira parte do Expediente para simples 

despacho.   
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 1.Ofício n.º 024/2019, da Deputada Iriny Lopes, indicando Exm.º Dr. 

Juiz Luiz Eduardo Fontenele, presidente da AMATRA, para fazer uso da Tribuna Popular na sessão 

ordinária do dia 11 de março de 2019, explanando sobre defesa da Justiça do Trabalho.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72250-140954637514022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Defiro.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 2.Mensagem n.º 018/2019, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei n.º 065/2019, que introduz alterações na Lei n.º 10.748, de 16/10/2017 que autoriza a alienação 

dos imóveis na forma que especifica. Publicada no DPL do dia 19 de fevereiro de 2019. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 3.Emenda n.º 001/2019, do Deputado Sergio Majeski, que acrescenta 

inciso ao art. 1.º do Projeto de Decreto Legislativo n.º 82/2016, vedando a indicação de dirigentes partidários 

ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/72216-154127018713022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Junte-se ao PDL n.º 82/2016.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 4.Proposta de Emenda Constitucional n.º 002/2019, do Deputado 

Capitão Assumção e outros, que alterar a redação do § 2.º do artigo 57 da Constituição Estadual, que dispõe 

sobre Requerimento de Informação.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/72051-165138354511022019-

assinado(8660)(8659)(8653)(8656)(8655)(8661)(8657)(8658)(8652)(8654).pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 259 

do Regimento Interno, à Comissão de Justiça. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72250-140954637514022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/72216-154127018713022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/72051-165138354511022019-assinado(8660)(8659)(8653)(8656)(8655)(8661)(8657)(8658)(8652)(8654).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/72051-165138354511022019-assinado(8660)(8659)(8653)(8656)(8655)(8661)(8657)(8658)(8652)(8654).pdf
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 5.Projeto de Lei n.º 051/2019, do Deputado Fabrício Gandini, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos, que efetuam venda de combustíveis diretamente ao 

consumidor final, em informar o valor equivalente ao somatório dos impostos na formação do preço final, 

por litro de combustível, no Estado.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72150-175834275812022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Ciência e Tecnologia, Defesa do Consumidor e de Finanças.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 6.Projeto de Lei n.º 052/2019, do Deputado Sergio Majeski, que institui 

o Dia Estadual do Movimento Pestalozziano.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72157-091813377213022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Publique-se. À Comissão de Justiça na forma 

do art. 276 do Regimento Interno. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 7.Projeto de Lei n.º 053/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que 

estabelece normas gerais sobre a utilização de artefatos pirotécnicos no Estado e dá outras providências.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72111-142232012412022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Segurança e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 8.Projeto de Lei n.º 054/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, que 

acrescenta o inciso XVI ao artigo 4.º da Lei n.º 7.000 de 27 de dezembro de 2001, que trata da isenção de 

veículos elétricos dá outras providências.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72224-170313967213022019-assinado.pdf 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72150-175834275812022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72157-091813377213022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72111-142232012412022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72224-170313967213022019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Ciência e Tecnologia e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 9.Projeto de Lei n.º 055/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, que fixa 

indenização aos dependentes de militar ou de policial civil vitimado em ação operacional, na hipótese de 

morte ou invalidez permanente, na forma que especifica.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72227-173833909513022019-assinado.pdf 

 

(Registram presença os Senhores Deputados Alexandre Xambinho, Iriny Lopes e Janete de 

Sá) 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Devolva-se ao autor. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 10.Projeto de Lei n.º 056/2019, do Deputado Lorenzo Pazolini, que 

dispõe sobre a regulamentação da prática do “Esporte Eletrônico” dentro do Estado do Espírito Santo, e dá 

outras providências.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72149-175826103912022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Desporto, Ciência e Tecnologia e de Finanças. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS − (PSD) – Presidente, quero recorrer à Comissão de Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Defiro. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 11.Projeto de Lei n.º 057/2019, do Deputado Lorenzo Pazolini, que 

dispõe sobre a proibição da entrada, permanência e/ou hospedagem de crianças e/ou adolescentes em motéis 

e/ou estabelecimentos congêneres e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 19 de fevereiro de 

2019. 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72227-173833909513022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72149-175826103912022019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Segurança e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 12.Projeto de Lei n.º 058/2019, do Deputado Lorenzo Pazolini, que 

altera a Lei n.º 10.690, de 05 de julho de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas 

prestadoras de serviços, quando solicitadas a comparecer nos endereços residenciais ou comerciais de seus 

consumidores, informarem previamente sobre os dados do funcionário habilitado a realizar o serviço no 

local.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72255-152115397014022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 13.Projeto de Lei n.º 059/2019, do Deputado Lorenzo Pazolini, que 

dispõe sobre a preferência de idosos, grávidas, pessoas com criança de colo, com deficiência ou mobilidade 

reduzida em todos os assentos dos transportes coletivos públicos do Estado. Publicado no DPL do dia 19 de 

fevereiro de 2019. 

 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Mobilidade Urbana e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 14.Projeto de Lei n.º 060/2019, do Deputado Fabrício Gandini, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta de disciplina para o ensino de conhecimentos básicos de Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) nas escolas públicas do Estado.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72263-095005483615022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Devolva-se ao autor. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 15.Projeto de Lei n.º 061/2019, do Deputado Capitão Assumção, que 

tipifica outros tipos de violência aos animais e dá outras providências.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72255-152115397014022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72263-095005483615022019-assinado.pdf
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72269-121728331515022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 16.Projeto de Lei n.º 062/2019, do Deputado Capitão Assumção, que 

institui o Dia Estadual do Radiotelegrafista e dá outras providências.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72270-122032347615022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Publique-se. À Comissão de Justiça na forma 

do art. 276 do Regimento Interno. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 17.Projeto de Lei n.º 063/2019, do Deputado Fabrício Gandini, que 

dispõe sobre o uso do nome afetivo nos cadastros das instituições escolares, de saúde ou de cultura e lazer 

para crianças e adolescentes que estejam sob guarda da família adotiva, no período anterior à destituição do 

poder familiar.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72278-153249576515022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Devolva-se ao autor. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 18.Projeto de Lei n.º 064/2019, do Deputado Euclério Sampaio, que 

proíbe a utilização do material poliuretano e outros similares no revestimento das estruturas das edificações 

públicas e privadas de uso coletivo localizados no âmbito do Estado.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72283-163307834615022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Devolva-se ao autor. 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72269-121728331515022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72270-122032347615022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72278-153249576515022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72283-163307834615022019-assinado.pdf
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 19.Projeto de Decreto Legislativo n.º 001/2019, do Delegado Lorenzo 

Pazolini, que altera o Anexo Único do Decreto Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro de 2018, para conceder 

o Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Alex Sandro Lima dos Santos. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/72261-180912279014022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Publique-se. À Comissão de Justiça na forma 

do art. 276 do Regimento Interno. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO − (DC) – Pela ordem, senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Pela ordem, Deputado Euclério Sampaio. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO − (DC) – O projeto lido anteriormente, recorro à Comissão de Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – É regimental. Defiro. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 20. Projeto de Resolução n.º 007/2019, do Deputado Doutor Hércules, 

que acrescenta o parágrafo único ao art. 248 da Resolução n.º. 2.700/2009, que trata da escolha de 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/72169-101158353213022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania, de Finanças e Mesa Diretora. 

 

O SR. FABRÍCIO GANDINI − (PPS) – Pela ordem, deputado! 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Com a palavra, Deputado Fabrício Gandini. 

 

O SR. FABRÍCIO GANDINI − (PPS) – Recorrer dos projetos 14 e 17 à Comissão de Justiça. 

  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/72261-180912279014022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/72169-101158353213022019-assinado.pdf
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(itens 14 e 17: Projeto de Lei n.º 060/2019 e Projeto de Lei n.º 063/2019) 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Defiro. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 21.Projeto de Resolução n.º 008/2019, da Mesa Diretora, que altera a 

Resolução n.º 4.110, de 15.9.2015, que instituiu a Comenda “José Maria Pimenta ”.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/171120446601112018(7049)(7050)-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania, de Finanças e à Mesa Diretora. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 22.Requerimento n.º 001/2019, do Deputado Doutor Hércules, requer a 

V.Exª, com base no art. 144, parágrafo 5º do Regimento Interno, a retirada de pauta e o arquivamento do 

PL 045/2019, que autoriza o Poder Executivo a Instituir o Hospital Público Veterinário Estadual no 

Município de Vitória e Clínicas Veterinárias Públicas Estaduais em municípios do Estado, e dá outras 

providências.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RRP/72254-151116426914022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Defiro. Arquive-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 23.Requerimento de Informação n.º 013/2019, do Deputado Fabrício 

Gandini, ao secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB) sobre a 

implementação do programa habitacional no município de Muniz Freire, no terreno localizado na Rodovia 

ES 379, na altura da saída de Muniz Freire para Vieira Machado (Castelo/ES), para construção de 40 

(quarenta) casas populares em terreno adquirido pelo município.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72222-163005837813022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Oficie-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 24.Requerimento de Informação n.º 014/2019, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas (SETOP) para que a mesma forneça as 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/171120446601112018(7049)(7050)-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RRP/72254-151116426914022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72222-163005837813022019-assinado.pdf
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informações referentes à Companhia Estadual de Transporte coletivo de Passageiros do Estado (CETURB-

GV), Empresa Pública Estadual.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72253-145141971214022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Oficie-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

25.Requerimento de Informação n.º 015/2019, do Deputado Carlos Von, ao Secretário de Estado de 

Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, sobre a existência, no município de Guarapari/ES, 

projeto de fiscalização referente a possíveis ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem pluvial, que 

por consequência estão sendo despejadas no mar.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72288-095458979218022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Oficie-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Segunda parte do Expediente sujeito à deliberação. 

 

26.Requerimento de Urgência n.º 005/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, Líder do Governo, ao 

Projeto de Resolução n.º 006/2019, de autoria do Deputado Euclério Sampaio e outros, que insere o § 3º ao 

art. 17 da Resolução n.º 2.700 de 15 de julho de 2009.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/72291-105925831618022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Em votação.  

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

Aprovado. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – Contra. 

Gostaria de justificar o meu voto.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72253-145141971214022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72288-095458979218022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/72291-105925831618022019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Contra o voto do Deputado Sergio Majeski e 

para justificação de voto também. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – Presidente, o projeto que aqui se pede o requerimento de urgência, 

a meu ver ele carece especificação. Por quê? Porque o projeto versa sobre delegar responsabilidades, que são da 

Mesa, para a Direção-Geral. Só que não está especificado claramente no projeto quais atribuições, o que 

efetivamente será delegado e até que ponto, qual o limite dessas delegações.  

Então, penso que o projeto precisaria ser melhor analisado, por isso o meu voto contrário ao regime de 

urgência, porque falta esclarecimento. 

Muito obrigado, presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Ok. Na verdade será só delegado a ele aquilo 

que na verdade a competência dele alcançar. 

Item 27. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 27.Requerimento n.º 39/2019, da Mesa Diretora, de Sessão Solene, em 

homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a realizar-se às 19:00 horas, do dia 13 de março do corrente 

ano.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/71948-140518370507022019(8572)-assinado(8571)(8573).pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

Aprovado. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 28.Requerimento n.º 40/2019, da Comissão de Agricultura, de Sessão 

Solene, para entrega da “Comenda do Mérito Agrícola, a realizar-se  às 14:00 horas, do dia 10 de julho do 

corrente ano.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/71862-151048865606022019-assinado.PDF 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/71948-140518370507022019(8572)-assinado(8571)(8573).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/71862-151048865606022019-assinado.PDF
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O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

Aprovado. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 29.Requerimento n.º 41/2019, do Deputado Vandinho Leite, de Sessão 

Solene, em homenagem às Lideranças Comunitárias, a realizar-se às 19:30 horas, do dia 07 de maio do 

corrente ano.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/72259-170746302014022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

Para justificação de voto, Deputado Vandinho Leite. 

 

(Registra presença a Senhora Deputada Raquel Lessa) 

 

O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) – Obrigado, senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Não por isso. 

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Obrigado, deputado presidente desta sessão, vice-presidente da 

Casa, Deputado Marcelo Santos. Demais deputados, deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia, 

o requerimento de n.º 41/2019, de minha autoria, tem como principal objetivo colocar luz em um trabalho 

importante e conectar esta Casa a este trabalho, incentivar a conexão desta Casa com este trabalho, que é o trabalho 

realizado pelos líderes comunitários.  

Eu iniciei na vida pública, antes de ser vereador pelo município da Serra, Deputado Marcelo Santos, nos 

movimentos sociais e em um movimento que é muito forte na cidade da Serra que é também chamado de 

movimento popular, através de uma federação que é denominada Federação das Associações de Moradores da 

Serra.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/72259-170746302014022019-assinado.pdf
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Cheguei a fazer parte, inclusive, da executiva dessa federação em uma discussão importante que sempre 

fizemos ali, e até hoje essa federação é muito forte na cidade, sobre como funcionam realmente as comunidades, o 

dia a dia do líder comunitário, que é quem está mais perto das pessoas. É o dia a dia daqueles que vivem os reais 

problemas ali onde as pessoas vivem.  

E o líder comunitário tem um papel importante e fundamental. Além de ser o front-end ali, de receber essas 

reivindicações e trazê-las para o poder público, para os agentes públicos, os líderes comunitários fazem um trabalho 

voluntário, um trabalho que é digno, e muito, do nosso apreço e da nossa consideração.  

A participação da sociedade na gestão pública é algo constitucional. Está ali na Constituição Federal de 

1988. E com certeza o líder comunitário é o cidadão qualificado para representar essa coletividade da sua 

comunidade. Diante desses fatos expostos que eu trago nesta sessão, eu vejo que é extremamente importante a 

valorização desses líderes.  

Ao longo dos anos – é meu terceiro mandato de deputado estadual, também fui vereador da cidade da 

Serra, duas vezes secretário de Estado –, sempre busquei conectar as minhas ações a quem está ali no dia a dia das 

comunidades, de tal forma que eu agradeço a esta Casa pela aprovação desta sessão que com certeza tem como 

principal objetivo colocar luz e trazer esse debate que nós precisamos valorizar e nos aproximar de quem está lá na 

comunidade, que são os líderes comunitários, senhor presidente. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Pela ordem, Deputado Hércules Silveira. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Quero requerer de V. Ex.ª, já fiz hoje de manhã com V. Ex.ª 

na Comissão de Infraestrutura, um minuto de silêncio pelo falecimento de Dom Silvestre Scandian, sepultado 

ontem, que foi um arcebispo que marcou a nossa história, não só da Igreja Católica, mas de todo povo de fé e que 

foi, realmente, um grande sacerdote.  

Eu peço a meus pares um minuto de silêncio. Requeiro de V. Ex.ª. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Senhor presidente, pela ordem!  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Pela ordem. 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Inverter a fase dos oradores – eu sou até o primeiro –, a fase das 

Comunicações. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Passando para o final, depois da extraordinária 

que nós temos tendência em convocar? 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Perfeito. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Os deputados que aprovam, permaneçam 

como se encontram... 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – Eu quero primeiro justificar o meu voto... 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) –  Depois do minuto de silêncio, que já foi 

aprovado. Um minuto de silêncio solicitado pelo Deputado Hércules com relação ao falecimento do arcebispo 

emérito, que deixará muitas saudades, principalmente pelas bandeiras que tanto levantou em defesa de batalhas 

importantes. Na última foto publicada no jornal A Gazeta estava ele ao lado da Deputada Iriny Lopes.  

Eu me lembro muito bem dessa foto e desse período.  

 

(A Casa presta a homenagem) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) –  Obrigado. Para justificação do voto o 

Deputado José Esmeraldo.  

 

 O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – Senhor presidente, eu venho à tribuna desta Casa para 

parabenizar o Deputado Vandinho Leite, que vai fazer uma sessão solene em homenagem aos lutadores, 

batalhadores que são as lideranças comunitárias. Não poderia deixar de vir aqui porque realmente esse pessoal é 

fundamental para trazer as demandas principalmente para o Executivo e, muitas vezes, lutam, lutam e não são 

atendidos. Ser líder comunitário é muito difícil, principalmente quando o chefe do Poder Executivo não lhes dá a 

atenção devida.  

Por isso, eu não poderia deixar de vir aqui da tribuna para também homenagear esses batalhadores que, 

muitas vezes, utilizam os ônibus e, muitas vezes, não têm nem dinheiro para pegar o ônibus e têm que ir a pé, mas 

eles vão porque são guerreiros, são lutadores, são pessoas que, na verdade, representam o seu bairro. Em função 

disso, foram eleitos pela maioria da comunidade. Então, quero saudar o Deputado Vandinho Leite porque também 

estou de acordo. É muito bom que essas lideranças venham ao plenário, que eles sejam aqui atendidos e que eles 

possam ter aqui a oportunidade de conversar com todos os deputados. E, com certeza, algumas demandas também 

trarão em função daqueles que estão nas prefeituras e que não os atendem. E a cobrança da população é muito 

grande.  

Ser líder comunitário sem apoio do Executivo realmente é uma missão muito difícil. E o pior é que o 

Executivo, na maioria das vezes, não entende que o líder comunitário representa uma parcela significativa daquela 

comunidade. Por isso que foram eleitos para representá-los.  

Parabéns ao Deputado Vandinho Leite.   
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O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela ordem, presidente! Quero fazer uma justificativa. Claro, 

votei também nesse projeto do Vandinho Leite.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – V. Ex.ª tem o tempo de três minuto para 

justificação de voto.  

 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Ok.  

Boa tarde, senhoras e senhores deputados, boa tarde, também, claro, aos funcionários desta Casa de Leis. 

Uma excelente tarde aos nossos expectadores, estamos ao vivo na TV Assembleia e também na TV Educativa.  

Bom, eu justifico. É claro, o líder comunitário é sempre uma figura muito importante na comunidade. E 

além de justificar esse meu voto, quero também fazer uma homenagem aos repórteres. Porque o repórter de rua, 

aquele que está de olho na notícia... Sabe, não é aquele repórter poça d’água, é o repórter com profundidade, é o 

repórter oceano, aquele que vai até o fundo para saber se aquela notícia que ele está dando é verídica ou não. Quero 

também, além de falar do repórter, homenagear essa grande figura que faz da política uma coisa mais séria porque 

quando ele cobra do político é para que as coisas funcionem bem porque isso diz respeito diretamente ao povo e o 

povo merece. Somos todos representantes da população capixaba.  

Quero dizer outra coisa também. Hoje começamos a nossa Comissão de Comunicação Social e Cultura e 

também de Desporto e Turismo e o presidente é o Carlos Von. Eu sou o presidente da Comunicação Social e 

Cultura. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos ter reuniões sempre na segunda-feira, de 9h até as 

11h. Isso de quinze em quinze dias. Deixar registrado, para as pessoas que estão em casa, que a próxima será no dia 

18 de março. Convido você que gosta de comunicação  e de cultura, compareça você também para dar o seu apoio 

a essa comissão que é tão importante para o desenvolvimento, claro, da cultura, do turismo e da comunicação aqui 

no Espírito Santo. Valeu! 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Pela ordem, Deputada Janete de Sá. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Comunicando o retorno do PMN para o Bloco constituído. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – O Bloco o recebe de braços abertos. 

Continua ainda a fase da leitura do Expediente. Item número 30. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 30.Indicação n.º 228/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 

Governador do Estado, para implantação da Delegacia Regional, no município de Castelo/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72148-173712710412022019-assinado.pdf 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72148-173712710412022019-assinado.pdf
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(Registram presença os Senhores Deputados Renzo Vasconcelos e Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação. 

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

Aprovada por unanimidade a Indicação do Deputado Lorenzo Pasolini. 

  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 31. Indicação n.º 229/2019, do Deputado Carlos Von, ao Governador do 

Estado, para aumento do Efetivo Policial, no município de Guarapari/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72155-181139543212022019-assinado.pdf 

 

32. Indicação n.º 230/2019, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para implantação do  

Programa  Patrulha Rural Comunitária, comunidade rural de Buenos Aires e redondezas, no município de 

Guarapari/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72154-181047199312022019-assinado.pdf 

 

33. Indicação n.º 231/2019, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para aquisição de 

um caminhão equipado com um reservatório para transporte de água, caminhão “pipa”, para atender ao 

Parque Estadual Paulo Cesar Vinha.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72153-180944746012022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação. 

Os deputados que aprovam as indicações do Deputado Carlos Von permaneçam como se encontram, os 

contrários se manifestem. (Pausa) 

Aprovadas por unanimidade as três indicações. 

  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 34. Indicação n.º 232/2019, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para pavimentação da estrada  ES-190 que liga a sede Dores do Rio Preto a Poço dos 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72155-181139543212022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72154-181047199312022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72153-180944746012022019-assinado.pdf
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Guardas, Reserva Natural do Caparaó em Pedra Roxa distrito de Ibitirama, passando pelos distritos de 

Dores do Rio Preto, Mundo Novo, Divino de são Lourenço (Patrimônio da Penha e Limo Verde) e 

Ibitirama/ES ( Santa Marta ).  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72160-093655817213022019-assinado.pdf 

 

35. Indicação n.º 233/2019, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, para 

pavimentação da estrada que liga a sede de Guaçuí ao assentamento Luiz Taliuly Neto, no município de 

Guaçui/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72161-093833661213022019-assinado.pdf 

 

36. Indicação n.º 234/2019, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, para 

implantação de ciclovia que ligue o município de Dores do Rio Preto a Pedra Roxa, Distrito de Ibitirama  

onde existe uma Reserva Natural do Caparaó, passando pelos distritos de Dores do Rio Preto, Mundo Novo, 

Divino de são Lourenço, Patrimônio da Penha, Limo Verde e Ibitirama/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72162-093954083213022019-assinado.pdf 

 

37. Indicação n.º 235/2019, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, para 

pavimentação da estrada ES-379  que liga a sede  de Irupi a  BR-262, passando pela comunidade Santo 

Antônio dos Milagres,  no município de Irupi/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72163-094141521013022019-assinado.pdf 

 

38. Indicação n.º 236/2019, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, para 

pavimentação da estrada a partir do entroncamento da via ES-190 com a ES-495 que se obtém acesso ao 

distrito de Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72164-094250286713022019-assinado.pdf 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72160-093655817213022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72161-093833661213022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72162-093954083213022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72163-094141521013022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72164-094250286713022019-assinado.pdf
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39. Indicação n.º 237/2019, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, para 

pavimentação da estrada ES-190 que faz ligação entre Irupi a  Poço dos Guardas,  Reserva natural do 

Caparaó em Pedra Roxa, distrito de Ibitirama/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72165-094401302513022019-assinado.pdf 

 

40. Indicação n.º 238/2019, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, para 

pavimentação da estrada do campo via São João do Príncipe que faz a ligação Rod. Pres. Costa e Silva x Rio 

Claro, Reserva natural do Caparaó pertencente a Iúna/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72166-094513302713022019-assinado.pdf 

 

41. Indicação n.º 239/2019, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, para 

continuação de obras e recuperação da estrada de São Tiago, distrito de Guaçuí via- ES-484 e ES-493 onde 

passa pela cidade de Divino de São Lourenço e chega até o entroncamento com a ES-190, localizado no 

município de Guaçui/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72167-094618131013022019-assinado.pdf 

 

42. Indicação n.º 240/2019, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, para 

pavimentação da estrada do campo no entroncamento na rodovia ES-482 que dá acesso à comunidade Santa 

Catarina, em Guaçui/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72168-094755756213022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação. 

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

Aprovadas. 

Parabéns a V. Ex.ª. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 43. Indicação n.º 241/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 

Governador do Estado, para que seja concedido às pessoas jurídicas titulares de projetos de instalação, 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72165-094401302513022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72166-094513302713022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72167-094618131013022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72168-094755756213022019-assinado.pdf
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modernização, ampliação ou diversificação de empreendimentos, instaladas na região abrangida pelo Fundo 

de Desenvolvimento Econômico do Sul do Estado do Espírito Santo (Fundesul), o Benefício Fiscal de Isenção 

do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), PIS/PASEP e COFINS e o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir do ano de início de sua fruição, nos 

mesmos moldes atribuídos à SUDENE.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72170-101322353413022019-assinado.pdf 

 

44. Indicação n.º 242/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

construção de estrada, no trecho de Brejo dos Patos a Caculucagem, no município de Marataízes/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72171-104537467113022019-assinado.pdf 

 

45. Indicação n.º 243/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

construção de ponte na localidade de Brejo dos Patos, município de Marataízes/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72172-105133796113022019-assinado.pdf 

 

46. Indicação n.º 244/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

construção de ponte na localidade de Marobá, estrada principal, divisa com Presidente Kennedy, localizado 

no município de Marataízes/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72173-105342421313022019-assinado.pdf 

 

47. Indicação n.º 245/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

aquisição de 01 (um) descascador metálico conjugado para benefício do café para atender a 

APPPFALTNNV – Associação de Pequenos Produtores Familiares Assentamento Luiz Taliuly Neto Nova 

Vida, localizada no município de Guaçuí/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72174-105615702913022019-assinado.pdf 

 

48. Indicação n.º 246/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

construção de 01 (um) quebra-molas na Avenida José Vidigal da Rocha no distrito de Piaçu, município de 

Muniz Freire/ES.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72170-101322353413022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72171-104537467113022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72172-105133796113022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72173-105342421313022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72174-105615702913022019-assinado.pdf
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Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72176-110935282813022019-assinado.pdf 

 

49. Indicação n.º 247/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU/192 para atender o município de 

Castelo/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72177-111129626813022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação. 

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

Aprovadas todas por unanimidade, Deputado Marcos Mansur. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 50.Indicação n.º 248/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador 

do Estado, para reabertura dos Conselhos de Escola das unidades escolares que possuem matrículas inferior 

a 100 (cem) estudantes, assim compreendidas as escolas unidocentes, pluridocentes, as escolas de ensino 

fundamental ou médio.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72179-111410705313022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) - Em discussão.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Quero discutir, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – V. Ex.ª tem o tempo regimental para discutir. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu vou fazê-lo daqui mesmo.  

No Governo passado foram fechados os conselhos de escola, das escolas que tinham até cem alunos. Isso é 

uma temeridade, porque as escolas passaram a ficar sob a responsabilidade de outro conselho de escola. Por 

exemplo, um exemplo concreto é a escola Vieira Machado em Muniz Freire, que passou a ter toda a sua gestão de 

verba e tal para a escola do centro de Muniz Freire. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72176-110935282813022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72177-111129626813022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72179-111410705313022019-assinado.pdf
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É uma coisa ilógica, porque quem conhece a realidade de cada escola são os pais, os professores, os alunos 

e a comunidade daquela região. É inadmissível que uma escola, por causa do número de alunos, ela não tenha o seu 

próprio conselho de escola. Inclusive, por exemplo, eu fiz emendas para algumas dessas escolas pequenas; a 

emenda vai para a escola, por exemplo, lá em Muniz Freire, para a escola Bráulio Franco, no centro de Muniz 

Freire. E a escola lá do centro de Muniz Freire é que tem que repassar para a escola Vieira Machado. É uma coisa 

completamente descabida. E se a escola lá de Muniz Freire resolver que essa verba não é necessária para outra 

escola, ela pode deliberar sobre isso também. 

A gente espera que o Governo seja sensível, o novo secretário, o Conselho Estadual de Educação que 

acabou nem opinando sobre isso, que as escolas voltem aos seus próprios conselhos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Concordo com V. Ex.ª. 

Coloco em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação. 

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

Aprovada por unanimidade. 

Comunique-se ao governador com a maior brevidade possível. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Obrigado. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 51. Indicação n.º 249/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao 

Governador do Estado, para retorno do funcionamento, no período noturno, da EEEM - Escola Estadual de 

Ensino Médio Judith Viana Guedes, localizada no distrito de Itaci, município de Muniz Freire/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72178-111337705213022019-assinado.pdf  

 

(Registra presença o Senhor Deputado Erick Musso) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) - Em discussão.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Quero discutir, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Deputado Sergio Majeski para discutir o item 

51 da pauta, de autoria do Deputado Fabrício Gandini, Indicação n.º 249/2019. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72178-111337705213022019-assinado.pdf
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O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Presidente, meus cumprimentos à Mesa, aos colegas aqui presentes. 

Parabéns ao Deputado Fabrício Gandini pela indicação. 

Agora, por que eu resolvi fazer uma discussão sobre isso? Nós estamos acompanhando a situação dessas 

escolas que foram fechadas em vários pontos do estado. No caso de Muniz Freire foram duas: a escola de Menino 

Jesus e a escola de Itaici. 

Nós estivemos duas vezes lá, no ano retrasado e no ano passado, nos reunimos com os pais, com os 

professores e com alunos daquela região. Inclusive, Deputado Hudson, essa situação da escola de Itaici está 

judicializada, porque o juiz de Muniz Freire, em 2017, ordenou a reabertura, o Estado recorreu, e está parado no 

Tribunal de Justiça.  

Agora, o Governo resolveu reabrir a escola de Menino Jesus, depois de uma grande insistência nossa para 

que essas escolas fossem reabertas, mas a questão de Itaici, não, não foi resolvida. O secretário de Educação me 

informou, na semana passada, e eu lamento muito, que essa escola não será reaberta este ano.  

Então, isso é muito ruim. Como está acontecendo em outras escolas também, o caso da escola que eu 

estudei, lá em Santa Maria de Jetibá, Deputada Iriny, só tem... Lá tem várias escolas do Estado, mas nenhuma 

oferece mais ensino regular noturno. A última que oferecia era a escola Graça Aranha, e foi fechado o turno 

noturno no final de 2018 e não foi reaberto este ano, com turmas de primeiro e segundo anos e andamento. O que 

aconteceu? Esses meninos tiveram então que se matricular na escola de São Luís, que só oferece EJA.  

A EJA não é uma opção, no sentido que tanto faz você fazer regular como fazer EJA. EJA é uma 

modalidade educacional específica, ela não foi feita para atender alunos que querem cursar o ensino regular. Então, 

a gente entende essas dificuldades, porque tudo isso foi decidido no Governo anterior, mas deveria ter havido sim 

um esforço maior no sentido de reabrir pelo menos alguns turnos noturnos e algumas escolas, sobretudo aquelas 

que estavam nesse movimento de reabertura.  

É o caso dessa indicação do Deputado Fabrício Gandini em relação à escola de Itaici e de outras mais. E aí 

a questão do ensino regular noturno da escola Graça Aranha, pelo que os pais estão recorrendo ao Ministério 

Público. Nós vamos também tentar entrar em contato com o Ministério Público e com o juiz daquela comarca para 

ver se essa escola é reaberta, porque os alunos que estão no regular têm o direito pelo menos de concluir no sentido 

regular, e não existem escolas alternativas, ou seja, para onde esses alunos pudessem ser transferidos. Muito 

obrigado, presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Obrigado! 

Seguimos então a leitura do Expediente. 

Para concluir a votação, como havia meramente colocado em discussão. 

Não havendo mais quem queira discutir, em votação. 

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

Aprovada. 

 



 

 

22 

 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 52. Indicação n.º 250/2019, do Deputado Carlos Von, ao Governador do 

Estado, para instalação de uma Estação Rádio Base (ERB), equipamento que faz conexão entre os telefones 

celulares e a companhia telefônica, para atendimento à comunidade Pau D’oleo, município de 

Guarapari/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72180-112443253613022019-assinado.pdf  

 

53. Indicação n.º 251/2019, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para instalação de 

uma Estação Rádio Base (ERB), equipamento que faz conexão entre os telefones celulares e a companhia 

telefônica, para atendimento à comunidade São Felix, município de Guarapari/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72185-113916802413022019-assinado.pdf 

 

54. Indicação n.º 252/2019, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para instalação de 

uma Estação Rádio Base (ERB), equipamento que faz conexão entre os telefones celulares e a companhia 

telefônica, para atendimento à comunidade Rio Claro, município de Guarapari/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72184-113629942713022019-assinado.pdf 

 

55. Indicação n.º 253/2019, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para instalação de 

uma Estação Rádio Base (ERB), equipamento que faz conexão entre os telefones celulares e a companhia 

telefônica, para atendimento à comunidade Santa Luzia, município de Guarapari/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72183-113459583113022019-assinado.pdf  

 

56. Indicação n.º 254/2019, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para instalação de 

uma Estação Rádio Base (ERB), equipamento que faz conexão entre os telefones celulares e a companhia 

telefônica, para atendimento à comunidade São João de Jabuti, município de Guarapari/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72182-113150192013022019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72180-112443253613022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72185-113916802413022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72184-113629942713022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72183-113459583113022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72182-113150192013022019-assinado.pdf
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Os deputados que as aprovam, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. (Pausa) 

Aprovadas. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 57.Indicação n.º 255/2019, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao 

Governador do Estado, para construção de um “Campo Bom de Bola” no Bairro São Sebastião, no 

município de Rio Bananal/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72209-133641642613022019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

Aprovada. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 58. Indicação n.º 256/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao 

Governador do Estado, para reforma da unidade do campo “Bom de Bola”, José Ferreira dos Santos, 

localizado na Av. Região Sul - Barcelona, Serra - ES, 29166-500, no Bairro Barcelona, município de 

Serra/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72213-142439914613022019-assinado.pdf   

 

59. Indicação n.º 257/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao Governador do Estado, para 

drenagem e pavimentação em Vivenda, Pedra Azul, município de Domingos Martins/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72219-154453050413022019-assinado.pdf  

 

60. Indicação n.º 258/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao Governador do Estado, para 

drenagem e pavimentação em Vila Perobas, município de Domingos Martins/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72218-154401894113022019-assinado.pdf   

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72209-133641642613022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72213-142439914613022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72219-154453050413022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72218-154401894113022019-assinado.pdf
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61. Indicação n.º 259/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao Governador do Estado, para 

drenagem e pavimentação em São Bentinho, município de Domingos Martins/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72217-154259237713022019-assinado.pdf   

 

62. Indicação n.º 260/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao Governador do Estado, para 

drenagem e pavimentação da Rua Reinor Uliana (Aracê) município de Domingos Martins/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72215-153957799813022019-assinado.pdf  

 

63. Indicação n.º 261/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao Governador do Estado, para 

recuperação do trecho da Rodovia 465, Sede de Domingos Martins/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72214-153853174713022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

Aprovadas. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 64. Indicação n.º 262/2019, da Deputada Iriny Lopes,  ao Governador do 

Estado, de recapeamento da Rodovia Paulo Pereira Gomes, município de Apiacá, Estrada Apiacá x 

Bonsucesso.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72221-161812711213022019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

Aprovada. 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72217-154259237713022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72215-153957799813022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72214-153853174713022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72221-161812711213022019-assinado.pdf


 

 

25 

 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 65. Indicação n.º 263/2019, da Comissão de Saúde, para alteração das 

Leis Complementares 639/2012 e 749/2013, corrigindo a distorção e possibilitando que servidores que não 

sejam vinculados à Secretaria de Estado da Saúde - SESA possam receber o adicional de insalubridade. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72210-140410474413022019-assinado(8743)(8744).pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

Aprovada. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 66. Indicação n.º 264/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 

Governador do Estado, para calçamento de 850,00m² de PAVERS na localidade de Alto Concórdia, situada 

no município de Vargem Alta/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72232-101607871714022019-assinado.pdf  

 

67. Indicação n.º 265/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

calçamento de 1.080,00m² de PAVERS na localidade de Belém, situada no município de Vargem Alta.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72233-101727653114022019-assinado.pdf  

 

68. Indicação n.º 266/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

calçamento de 720,00m² de PAVERS na localidade de Concórdia, município de Vargem Alta/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72234-101921450214022019-assinado.pdf  

 

69. Indicação n.º 267/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

calçamento de 1.062,00m² de PAVERS na localidade de Poço Dantas, município de Vargem Alta/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72235-102129059914022019-assinado.pdf  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72210-140410474413022019-assinado(8743)(8744).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72232-101607871714022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72233-101727653114022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72234-101921450214022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72235-102129059914022019-assinado.pdf
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70. Indicação n.º 268/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

calçamento de 480,00m² de PAVERS na localidade de Ribeirão, Município de Vargem Alta/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72236-102918185914022019-assinado.pdf  

 

71. Indicação n.º 269/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

aquisição de veículo, tipo van, para 16 passageiros, para atender a Superintendência de Pesca do Município 

de Marataízes/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72237-103046436114022019-assinado.pdf  

 

72. Indicação n.º 270/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

calçamento da rua principal da Comunidade Poço Dantas, localizada no município de Vargem Alta/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72238-103321374014022019-assinado.pdf  

 

73. Indicação n.º 271/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

calçamento rural em trecho que necessitará de 495,00 m² de blocos intertravados e 416,17 m de meio-fio, na 

Comunidade Rural de Paciência, município de Castelo/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72239-103559796214022019-assinado.pdf  

 

74. Indicação n.º 272/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

calçamento rural com PAVERS na localidade de Ribeirão, município de Vargem Alta/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72240-103851171614022019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

Aprovadas. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72236-102918185914022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72237-103046436114022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72238-103321374014022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72239-103559796214022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72240-103851171614022019-assinado.pdf
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 75. Indicação n.º 273/2019, da Deputada Iriny Lopes, ao Governador do 

Estado, para obra de pavimentação asfáltica no município de Pedro Canário, Distrito Cristal do Norte com 

término no Distrito de Floresta do Sul/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72248-115732307214022019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

Aprovada. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 76. Indicação n.º 274/2019, do Deputado Emílio Mameri, ao Governador 

do Estado, para construção de um hospital de grande porte, 300 leitos aproximadamente, em local 

estratégico no Sul do Estado. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72265-111439276215022019-assinado.pdf  

 

77. Indicação n.º 275/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, para 

revitalização da Região conhecida como do Centro de Vitória, no sentido de tornar esta região em um polo 

administrativo, com o retorno dos órgãos do Governo, com a recuperação e manutenção dos imóveis 

históricos além da recuperação da zona portuária, compreendendo os armazéns, visando ampliar o potencial 

turístico. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72266-120058360515022019-assinado.pdf  

 

78. Indicação n.º 276/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, para 

recuperação e manutenção da Rodovia Estadual “Rota do Ipê”, localizado no município de Rio Novo do 

Sul/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72271-122229519715022019-assinado.pdf  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72248-115732307214022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72265-111439276215022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72266-120058360515022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72271-122229519715022019-assinado.pdf
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79. Indicação n.º 277/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, para 

instalação de Telefonia Móvel e Internet 3G nas comunidades de Arroio das Pedras e Cachoeirinha, 

município de Rio Novo do Sul/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72273-124820554415022019-assinado.pdf  

 

80.Indicação n.º 278/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, para 

ampliação da Defensoria Pública para todos os municípios do Estado.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72274-145736915515022019-assinado.pdf  

 

81.Indicação n.º 279/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, para 

construção de uma Quadra Poliesportiva na comunidade de Mundo Novo, no terreno ao lado da Igreja 

Católica, localizado no município de Rio Novo do Sul/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72277-152254622115022019-assinado.pdf  

 

*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO 

SIALES 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Em discussão. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Gostaria de discutir, senhor presidente. Está faltando só um 

tempinho ali. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Pode justificar o voto? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Pode. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72273-124820554415022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72274-145736915515022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72277-152254622115022019-assinado.pdf
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Aprovadas. 

Para justificação de voto, Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Primeiro, parabenizar o Deputado Emílio Mameri pelas indicações. 

A minha discussão é em relação à Indicação n.º 275/2019, sobre a revitalização da região conhecida como Centro 

de Vitória ou Centro Histórico de Vitória. É uma questão que entra Governo sai Governo; tanto prefeitos como 

governadores, que falam em revitalizar o Centro de Vitória – moro no Centro, sou morador do Centro – e uma 

coisa que não acontece. Uma capital linda, temos prédios históricos em petição de miséria no Centro de Vitória, as 

praças do Centro de Vitória tomadas por moradores de rua. E está uma situação grave, que já denunciamos, já 

enviamos ofício à prefeitura, já enviamos ofício ao Batalhão, já enviamos ofício ao Governo, já fizemos indicação, 

e a gente não vê movimentos expressivos no sentido de revitalizar o Centro. Muito pelo contrário.  

Então, espero que o governador esteja sensível a essa questão, junto à Prefeitura de Vitória, obviamente, 

porque daí, senão nada sai, mas precisamos urgentemente rever a questão do mercado da Vila Rubim, precisamos 

urgentemente ver como aquela questão do Convento São Francisco, que eu já disse várias vezes, tomado por 

moradores de rua no período noturno, sobretudo, entre outros espaços daquela região.  

Precisamos ver uma coisa que foi prometida há tanto tempo: aquela questão da fiação do Centro de Vitória, 

que é uma coisa horrorosa. Os prédios históricos do Centro - não sei se têm proprietários particulares - estão todos 

ameaçados de ruir. Quer dizer, se não fizer realmente um projeto de revitalização e colocar isso em prática, vamos 

estar perdendo toda uma parte de nossa história e uma possibilidade de aumentar a renda através do turismo no 

Centro Histórico da nossa capital.  

Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) -   Nós que agradecemos.  

Quero informar sobre o Ato n.º 463/2019, passo a ler:  

 

ATO N.º 463/2019 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

usando de suas atribuições regimentais, resolve constituir a Comissão Parlamentar de Inquérito 

criada pela Resolução n. 5.909/2019, destinada a apurar as recorrentes denúncias de Maus-tratos 

Contra os Animais no Estado do Espírito Santo, da seguinte forma:  

 

EFETIVOS                                              SUPLENTES  

 

JANETE DE SÁ (Autora)     FABRÍCIO GANDINI  

VANDINHO LEITE (Bloco)                                 CARLOS VON  
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DELEGADO LORENZO PAZOLINI (Bloco)      DR. RAFAEL FAVATTO  

 

Palácio Domingos Martins, em 13 de fevereiro de 2019. 

 

Assinam: Erick Musso, Luciano Machado e Emílio Mameri.  

 

Só informar às senhoras e aos senhores parlamentares que passamos diretamente à fase da Ordem do Dia, 

conforme solicitação do Deputado Euclério Sampaio, suspendendo a fase dos Oradores, e, em seguida - porque 

temos um veto na pauta, que é prioritário e tranca a pauta - terminaremos a sessão, e em cinco minutos 

retornaremos com uma sessão extraordinária para deliberarmos um item na pauta. E, a partir daí, aquele que foi 

aprovado em regime de urgência.  

Passamos, então, à fase da Ordem do Dia.  

 

Discussão única, nos termos do art. 66, § 6.º, da Constituição Estadual, do veto parcial aposto ao Projeto de 

Lei n.º 46/2018, de autoria da ex-deputada, ex-senadora da República, ex-presidente da Assembleia, ex-vereadora 

de Vitória e ex-prefeita da capital, Luzia Toledo, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos 

comerciais utilizarem canudos fabricados com produtos biodegradáveis ou similares no estado do Espírito Santo. 

Publicado no DPL do dia 14/03/2018. Mensagem de Veto n.º 185/2018, publicada no DPL do dia 15/01/2019.  

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

Gandini.   

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Vou compor a comissão: 

Deputado Vandinho Leite. (Pausa) 

Está aqui no plenário.  

Deputada Janete de Sá. (Pausa) 

Presente.  

Deputado Freitas. (Pausa) 

Coronel Alexandre Quintino. (Pausa) 

Também presente.  

Deputado Rafael Favatto. (Pausa) 

Presente.  

Deputado Marcelo Santos. Presidindo. Como S. Ex.ª está presidindo, convidar o Deputado Doutor Hércules 

para compor nesta votação, ok?  



 

 

31 

 

 

É importante dizer que o veto é parcial e já existe a proibição dos estabelecimentos comerciais do estado do 

Espírito Santo de comercializar e fornecer aos seus clientes canudos descartáveis de material plástico ou similares.  

Então, trata-se de um veto parcial. A parte que está sendo vetada parcialmente é a suspensão das atividades 

comerciais, caso houvesse reincidência na prática da venda desses canudos. O Estado entendeu que, pelo princípio 

da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabia esse fechamento do estabelecimento. Então, eles deram pela 

manutenção do veto parcial. A nossa Procuradoria também se posicionou da mesma forma. 

 Então, vou avocar a matéria e também votar pela manutenção do veto parcial.  

Colocar a matéria em discussão aos deputados. (Pausa) 

 Não havendo quem queira discutir, queria colher o voto dos deputados. 

 Vandinho Leite. (Pausa) 

 Acompanhando o relator. 

 Deputada Janete de Sá. (Pausa) 

 Acompanha o relator. 

 Deputado Freitas. (Pausa) 

 Com o relator. 

 Deputado Coronel Quintino. (Pausa) 

 Deputado Rafael Favatto. (Pausa) 

 Com o relator. 

 Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 

 Está presidindo.  

 Vou convidar o Deputado Doutor Hércules para fazer a votação. (Pausa) 

 Com o relator. 

 Matéria aprovada na Comissão de Justiça. 

 Devolvo à Mesa para as providências. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Em discussão o veto. (Pausa) 

 Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. 

Em votação.  

Estarei abrindo o painel para votação no painel eletrônico. 
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(Procede-se ao registro dos votos) 

  

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Senhor presidente, a liderança do Governo 

encaminha voto pela manutenção do veto parcial. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – A liderança do Governo encaminha 

pelo voto SIM, manutenção do veto parcial. 

  

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Após a votação, senhor presidente, peço verificação de 

quorum, para que possamos derrubar e fazer a extraordinária. 

  

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – É regimental! 

  

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Aproveitando, vou solicitar a V. Ex.ª, que acabou 

não tendo oportunidade de fazer na outra sessão, para que eu saia de titular da Comissão de Justiça para suplente. 

Mais ou menos aquilo que aconteceu ontem, no Maracanã. Vasco, titular, e o time de V. Ex.ª, suplente. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – O meu time é o Vasco. 

  

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Presidente, depois de exaustiva reunião com o 

Deputado José Esmeraldo, ele mandou que eu encaminhasse a votação com o MDB, SIM. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Ok, registrando que dois vascaínos 

não podem se manifestar ao mesmo tempo. 

 Preciso do voto do Deputado Adilson Espindula, do Deputado Emílio Mameri, do Deputado Rafael 

Favatto, do Deputado Freitas, do Deputado Torino Marques, do Deputado Luciano Machado, da Deputada Raquel 

Lessa. Ok? Adilson Espindula. 

 Vou pedir à assessoria do Deputado Adilson Espindula para poder auxiliá-lo. 

 A assessoria que mexe com o painel precisa entender que o Vasco venceu ontem. Ele não precisa 

ficar tão triste assim e ajudar os deputados a marcar suas posições. 

 Deputada Raquel Lessa? Aguardando V. Ex.ª. 

 Todos votaram? Deputado Marcos Garcia? 

 Eu vou encerrar a votação. 
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(De acordo com o registrado no painel eletrônico, não votam os Senhores Deputados Erick 

Musso e Theodorico Ferraço) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, Capitão 

Assumção, Carlos Von, Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, Delegado Danilo 

Bahiense, Delegado Lorenzo Pazolini, Doutor Hércules, Dr. Emílio Mameri, Dr. Rafael 

Favatto, Enivaldo dos Anjos, Euclério Sampaio, Fabrício Gandini, Freitas, Hudson Leal, 

Iriny Lopes, Janete de Sá, José Esmeraldo, Luciano Machado, Marcos Garcia, Pr. Marcos 

Mansur, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski,  Torino Marques e Vandinho 

Leite.) 

 

 Vinte e oito votos: totalizando vinte e sete SIM; zero NÃO; e uma abstenção. 

 Terminando assim a votação, fica mantido o veto parcial.  

 Encaminhe-se ao governador para promulgação. 

 Deputado Euclério Sampaio pediu verificação de quorum. 

 Informo que essa verificação de quorum é justamente para que a sessão seja derrubada e para que 

possamos fazer uma reunião extraordinária. 

  

 (Procede-se ao registro das presenças)  

 

(De acordo com o registrado no painel eletrônico, não responderam à chamada os Senhores 

Deputados Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, Capitão Assumção, Carlos Von, 

Coronel Alexandre Quintinho, Dary Pagung, Delegado Danilo Bahiense, Delegado Lorenzo 

Pazolini, Dr. Rafael Favatto, Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, Fabrício Gandini, Freitas, 

Hudson Leal, Iriny Lopes, Janete de Sá, José Esmeraldo, Luciano Machado, Marcos Garcia, 

Pastor Marcos Mansur, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski, Theodorico 

Ferraço, Torino Marques e Vandinho Leite) 

 

(Registram presença os Senhores Deputados Doutor Hércules, Dr. Emílio Mameri, Euclério 

Sampaio e Marcelo Santos) 

 

 Não há quorum para manutenção da sessão. Está encerrada a sessão. Antes, porém, convoco as 

senhoras e os senhores deputados para a próxima, extraordinária, Ordem do Dia com discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução n.º 06/2019, que ocorrerá às 15h45min. 

Está encerrada a sessão. 
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Encerra-se a sessão às quinze horas e quarenta minutos. 

 

*As inserções em negrito trata-se de previsões regimentais relativas às fases ou às ocorrências desta 

sessão. 

 

 


