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OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 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, 

Alexandre Xambinho, Capitão Assumção,  

Coronel Alexandre Quintino, Delegado 

Lorenzo Pazolini, Doutor Hércules, Dr. 

Emílio Mameri, Enivaldo dos Anjos, 

Fabrício Gandini, Hudson Leal, José 

Esmeraldo, Luciano Machado, Marcelo 

Santos, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski 

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 o Senhor Deputado Dr. 

Emílio Mameri) 

 
(Registra presença o Senhor 

Deputado Carlos Von) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Há quorum para a abertura da 

sessão, de acordo com o painel eletrônico.  

Quero registrar a presença dos seguintes 

parlamentares: Deputado Adilson Espindula, que já 

convido para ficar preparado para fazer a leitura do 

versículo da Bíblia, Alexandre Xambinho, Capitão 

Assumção, Carlos Von, Alexandre Quintino, Lorenzo 

Pazolini, Hércules Silveira, Emílio Mameri, Enivaldo 

Euzébio dos Anjos, Fabrício Gandini, Hudson Leal, 

José Esmeraldo, Luciano Machado, Marcelo Santos, 

Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski e Vandinho 

Leite.  

Neste momento solicito ao Deputado 

Adilson Espíndula que proceda a leitura de um 

versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que 

se coloquem em posição de respeito, e em silêncio.   

 
(O Senhor Deputado Adilson 

Espíndula lê Salmos, 37:5) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Muito obrigado, Adilson.  

Solicito ao Deputado Emílio Mameri que 

assuma a 2.ª Secretaria na Mesa, e pergunto ao 

mesmo se podemos declarar a ata aprovada como 

lida, uma vez que a mesma está disponível no site da 

Assembleia.  

O SR. 2.º SECRETÁRIO – (DR. EMÍLIO 

MAMERI - PSDB) – Com certeza vamos considerá-

la como lida, e está à disposição no site da 

Assembleia para que as pessoas possam acompanhá-

la melhor.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Ata aprovada como lida.  

Solicito ao 1.º Secretário Luciano Machado 

que proceda à leitura do Expediente para simples 

despacho.  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Delegado Danilo 

Bahiense e  Marcos Garcia) 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 1. Ofício n.º 

21/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, 

justificando ausência à Sessão Ordinária do dia 13 

de fevereiro de 2019.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OJAP/

72268-121732956515022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Justificada a ausência. À 

Secretaria. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 3. Projeto de 

Lei n.º 066/2019, do Deputado Doutor Hércules, 

que declara de utilidade pública o Instituto 

Neymara Carvalho.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72

292-111120786318022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Ciente. À Comissão de 

Finanças.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 4.Projeto de 

Lei n.º 067/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, 

que dispõe sobre retirada de postes, alinhamento e 

a retirada de fios em desuso e desordenados 

existentes em postes de energia elétrica e dá outras 

providências.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72

294-144406299318022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – São despachos distintos.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 4.Projeto de 

Lei n.º 067/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, 

que dispõe sobre retirada de postes, alinhamento e 

a retirada de fios em desuso e desordenados 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OJAP/72268-121732956515022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OJAP/72268-121732956515022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72292-111120786318022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72292-111120786318022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72294-144406299318022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72294-144406299318022019-assinado.pdf
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existentes em postes de energia elétrica e dá outras 

providências.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72

294-144406299318022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – O item n.º 02 foi lido; o item n.º 

02 não foi lido, nem o 03, nem o 04. E no caso de 

despachos diferentes não podem ser lidos em 

conjunto.  

Item n.º 02. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de Lei 

n.º 066/2019, foi lido.  

 

3. Projeto de Lei n.º 066/2019, do 

Deputado Doutor Hércules, que declara de 

utilidade pública o Instituto Neymara Carvalho.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72

292-111120786318022019-assinado.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Item n.º 02. 

  

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – O n.º 03 agora, que é do 

Deputado Enivaldo dos Anjos.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Não, a leitura do item n.º 02, por 

favor, Luciano.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Acabei de ler.  

Projeto de Lei n.º 066/2019.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Não é projeto de lei não, é o 

Ofício n.º 433.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Desculpa, me entregaram a 

listagem errada do Expediente. 

Item n.º 02 - Ofício n.º 433/2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72294-144406299318022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72294-144406299318022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72292-111120786318022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72292-111120786318022019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Ciente. À Comissão de Finanças.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 3. Projeto de Lei n.º 066/2019, do Deputado Doutor Hércules, que 

declara de Utilidade Pública o Instituto Neymara Carvalho.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72292-111120786318022019-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: 4. Projeto de Lei n.º 067/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, que 

dispõe sobre retirada de postes, alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados existentes em 

postes de energia elétrica e dá outras providências.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72294-144406299318022019-assinado.pdf 

 

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

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO MACHADO – PV) – Está entendido agora, o que foi suprimido 

ontem foi incluído aqui, por isso houve essa confusão.  

5. Projeto de Lei n.º 068/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, que dispõe sobre embalagens de 

saco de cimento.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72293-144026470718022019-assinado.pdf 

 

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

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 6.Projeto de Lei n.º 069/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, que 

cria o Sistema do Cerco Inteligente de Segurança Metropolitana da Grande Vitória e dá outras 

providências.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72305-164818503518022019-assinado.pdf 

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 7.Projeto de Lei n.º 070/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, que 

cria o Programa Estadual de Estímulo ao primeiro emprego para os jovens e dá outras providências.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72307-165929911218022019-assinado.pdf 

 

(Registra presença o Senhor Deputado Torino Marques) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Também devolva-se ao autor.  

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Um aparte, deputado.  

Encaminho os dois projetos para a Comissão de Justiça.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – O senhor pediu pela ordem.  

Defiro.  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72292-111120786318022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72294-144406299318022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72293-144026470718022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72305-164818503518022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72307-165929911218022019-assinado.pdf
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O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Obrigado.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 8.Projeto de Lei n.º 071/2019, do Deputado Delegado  Lorenzo Pazolini, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de as prestadoras de serviços públicos inserirem, nas faturas e 

correspondências, mensagem contra violência infantil.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72309-174036994918022019-assinado.pdf 

 

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

 

(Registra presença a Senhora Deputada Iriny Lopes) 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (PRP) – Senhor presidente, pela ordem! Senhor 

presidente, este projeto de lei trata de uma matéria que, até então, era tida como inconstitucional.  

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal no dia 07/02/2019, dia 07, recente, em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade na ADI n.º 5745, do Rio de Janeiro, apreciou a matéria pelo Plenário e julgou a 

matéria como constitucional, razão pela qual eu, respeitosamente, vou recorrer à Comissão de Justiça, de acordo 

com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que esta Casa se adéque a esse entendimento.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Respeitosamente, defiro o pedido de V. Ex.ª. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (PRP) – Obrigado, Ex.ª. 

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 9.Projeto de Lei n.º 072/2019, do Deputado Fabrício Gandini, que dispõe 

sobre a prioridade na utilização de aeronaves do Governo do Estado e da Policia Militar do Estado para o 

transporte das equipes de captação de órgãos para transplantes.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72316-183535346018022019-assinado.pdf 

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 10.Projeto de Lei n.º 073/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, que 

declara como Patrimônio Imaterial do Estado a Escola Bíblica Dominical.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72325-105537165219022019-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 e de Finanças. 

Pela ordem o Deputado Fabrício Gandini. 

 

O SR. FABRÍCIO GANDINI – (PPS) – Queria recorrer do Projeto de Lei n.º 072/2019, tendo em vista 

que já é lei em diversos estados e proposto por deputados das Assembleias. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Defiro. À Comissão de Justiça. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 11.Projeto de Lei n.º 074/2019, do Deputado Marcos Garcia, que 

autoriza o Governo do Estado a adotar medidas compensatórias para os municípios que promovam e 

invistam na coleta seletiva e na reciclagem dos resíduos urbanos.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72365-145713900819022019-assinado.pdf 

 

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

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72309-174036994918022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72316-183535346018022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72325-105537165219022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72365-145713900819022019-assinado.pdf
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 12.Projeto de Resolução n.º 009/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, 

que altera a redação do artigo 54-B, do Regimento Interno, para redefinir e ampliar as atribuições da 

Comissão de Cooperativismo. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/72351-125544290719022019-assinado.pdf  

 

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

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 13.Projeto de Resolução n.º 10/2019, da Mesa Diretora, que altera o 

artigo 54 do Regimento Interno, vinculando o Posto de Identificação da Polícia Civil "Ednéa Peçanha 

Moreira" à Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/72404-PR102019(8871).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 à Mesa Diretora. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 14.Requerimento n.º 094/2019, do Deputado Vandinho Leite, indicando 

o Sr. Breno Panetto,  Presidente do Movimento Opção da Universidade Federal do Espírito Santo, para 

fazer uso da Tribuna Popular na sessão ordinária do dia 11 de março de 2019, explanando sobre a 

doutrinação nas escolas. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72384-165454072919022019-assinado.pdf 
 

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

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor presidente... 
 

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

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Dá licença. Pela ordem! Eu recorro ao Projeto n.º 074/2019, à 

Comissão de Justiça, por favor. 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Defiro o pedido de V. Ex.ª. 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ok. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – E tem nosso apreço. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 15. Requerimento n.º 95/2019, do Deputado Marcelo Santos e outros,  de 

criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por três membros, para apurar  a situação 

das Obras Públicas e Privadas, acompanhar as Políticas de desenvolvimento da Infraestrutura e Logística do 

Estado, bem como o tráfego de veículos com documentações irregulares/adulteradas em vias públicas. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72290-102646999118022019-

assinado(8782)(8778)(8779)(8783)(8788)(8797)(8776)(8792)(8787)(8775)(8773)(8780)(8789)(8774)(8781)(8790)

(8771)(8784)(8793).pdf 

 

(Registra presença o Senhor Deputado Euclério Sampaio) 

 

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

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) - Pela ordem, presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Pela ordem, Deputado Sergio Majeski! 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/72351-125544290719022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/72404-PR102019(8871).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72384-165454072919022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72290-102646999118022019-assinado(8782)(8778)(8779)(8783)(8788)(8797)(8776)(8792)(8787)(8775)(8773)(8780)(8789)(8774)(8781)(8790)(8771)(8784)(8793).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72290-102646999118022019-assinado(8782)(8778)(8779)(8783)(8788)(8797)(8776)(8792)(8787)(8775)(8773)(8780)(8789)(8774)(8781)(8790)(8771)(8784)(8793).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72290-102646999118022019-assinado(8782)(8778)(8779)(8783)(8788)(8797)(8776)(8792)(8787)(8775)(8773)(8780)(8789)(8774)(8781)(8790)(8771)(8784)(8793).pdf
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O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Presidente, eu gostaria de uma explicação oficial e fundamentada 

sobre o fato de que no dia 13/02, o Deputado Rafael Favatto, com o nosso apoio, protocolou um pedido de CPI 

sobre os TCAs da Vale e licença de operação. E isso foi dia 13/02. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Pois não... 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Esse requerimento de V. Ex.ª foi protocolado ontem, e já está sendo 

lido hoje. Quer dizer, como em uma semana, e nós estamos cobrando isso. O Rafael cobrou várias vezes da 

Procuradoria sobre essa situação. 

Então, gostaríamos de uma explicação muito bem fundamentada para o fato de que a CPI, requerida pelo 

Deputado Rafael Favatto, com o nosso apoio, com vinte e cinco assinaturas... 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Inclusive com o meu. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Então. E não tenha sido lido até agora? E o requerimento de V. 

Ex.ª, que foi protocolado ontem, já está sendo lido hoje! 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Darei resposta a V. Ex.ª no tempo hábil.  

Prossiga.  

Do Vandinho eu não vou responder, não, porque ele não se manifestou no microfone.  

Item dezesseis. 

 

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

16. Requerimento de Urgência n.º 006/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini e outros, ao 

Projeto de Lei n.º 57/2019, 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.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/72299-155542480818022019-assinado(8817)(8818).pdf 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Ao Projeto de Lei n.º 57/2019. 

Em votação. 

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

Aprovado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 17.Requerimento de Urgência n.º 007/2019, do Deputado  Delegado 

Lorenzo Pazolini e outros, ao Projeto de Le n.º 59/2019, 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.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/72300-155920028118022019-assinado(8819)(8820).pdf 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Ao Projeto de Lei n.º 59/2019. 

Em votação. 

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

Aprovado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 18.Requerimento de Urgência n.º 008/2019, do Deputado Enivaldo dos 

Anjos, líder do Governo, ao Projeto de Lei n.º 065/2019, oriundo da Mensagem Governamental n.º 018/2019, 

que introduz alterações na Lei n.º 10.748, de 16/10/2017 que autoriza a alienação dos imóveis na forma que 

especifica.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/72324-105114414719022019-assinado.pdf 

 

Em votação. 

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

Aprovado, contra o voto do Hudson Leal.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/72299-155542480818022019-assinado(8817)(8818).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/72300-155920028118022019-assinado(8819)(8820).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/72324-105114414719022019-assinado.pdf
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V. Ex.ª retorna?  

Aprovado também com o voto do Hudson Leal. Próximo item. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 19. Indicação n.º 085/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao 

governador do Estado, para retomada da obra do projeto de corredor exclusivo para ônibus BRT (BUS 

RAPID TRANSIT) na Grande Vitória. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/094118325304022019-assinado.pdf 

 

20. Indicação n.º 086/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para 

construção de um novo Terminal Rodoviário de Carapina no município da Serra/ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/093644824704022019-assinado.pdf  

 

21. Indicação n.º 087/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para 

construção de um Novo Terminal Rodoviário na Serra Sede no município de Serra/ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/094009543904022019-assinado.pdf  

 

22. Indicação n.º 088/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para obra 

de recuperação da pavimentação asfáltica na Rodovia ES-010 (trechos Serra, Fundão, Aracruz e Linhares-

ES). 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/095155764304022019-assinado.pdf 

 

23. Indicação n.º 089/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para obra 

de pavimentação asfáltica na Rodovia ES-264 (trecho Serra-ES), estrada que liga Nova Almeida a BR 101 

passando pelas Comunidades de Putiri até a proximidade de Timbuí, no município de Serra – ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/095452045904022019-assinado.pdf 

 

24.Indicação n.º 090/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para 

retomada da obra da Escola - EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, no município de Serra/ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/095746655704022019-assinado.pdf 

 

25.Indicação n.º 091/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para obra 

de pavimentação asfáltica na estrada que liga a Comunidade de Muribeca X BR 101, no município de Serra 

– ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/100419547204022019-assinado.pdf  

 

26. Indicação n.º 092/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para obra 

de pavimentação asfáltica, na estrada que liga a Comunidade de Pitanga, no município da Serra – ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/100953297904022019-assinado.pdf  

 

27. Indicação n.º 093/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para obra 

de pavimentação, na estrada que liga a Comunidade de Putiri X BR 101, no município da Serra – ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/101247532704022019-assinado.pdf  

 

28. Indicação n.º 094/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para 

retomada da obra do “Faça Fácil” no município da Serra/ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/094118325304022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/093644824704022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/094009543904022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/095155764304022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/095452045904022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/095746655704022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/100419547204022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/100953297904022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/101247532704022019-assinado.pdf
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/101650986404022019-assinado.pdf  

 

29. Indicação n.º 095/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para obra 

de revitalização dos Terminais da Serra (Terminais de Carapina, Laranjeiras e Jacaraípe), Serra/ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/101834596004022019-assinado.pdf  

 

30. Indicação n.º 096/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para obra 

de pavimentação asfáltica na Rodovia Chico Prego, Estrada que liga o Bairro Cascata ao Sítio Histórico de 

Queimado e a Rodovia do Contorno (BR-101), no município da Serra – ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/102459096804022019-assinado.pdf  

 

31. Indicação n.º 097/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao governador do Estado, para 

construção de um Terminal Rodoviário Interestadual, (Rodoviária) no município da Serra – ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/102732269104022019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Em votação o monopólio do Deputado 

Alexandre Xambinho. 

Os deputados que as aprovam permaneçam como se encontram; os contrários se manifestem ou calem-se 

para sempre. (Pausa) 

Aprovadas. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 32.Indicação n.º 098/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 

Governador do Estado, para reforma de pavimentação asfáltica da Rodovia ES 490, no município de 

Itapemirim. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/161342868619122018-assinado-assinado.pdf  

 

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

Os deputados que a aprova permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovada. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 33. Indicação n.º 099/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao 

governador do Estado, para obra de recuperação asfáltica da Avenida Abdo Saad -ES 010, na região de 

Jacaraípe no município de Serra – ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/161342868619122018-assinado-assinado.pdf  
 

34. Indicação n.º 100/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao Governador do Estado, para 

retomada das obras do Contorno do Mestre Álvaro no município da Serra/ES (BR-101). 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/112937761804022019-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: 35. Indicação n.º 101/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pasolini, ao 

governador do Estado, para criação e implementação do “Ônibus Lilás”, com linhas troncais de ônibus do 

Sistema TRANSCOL destinadas à utilização exclusiva por pessoas do Gênero Feminino. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/110419555204022019-assinado.pdf  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/101650986404022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/101834596004022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/102459096804022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/102732269104022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/161342868619122018-assinado-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/161342868619122018-assinado-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/112937761804022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/110419555204022019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Em discussão. (Pausa) 

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

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 36. Indicação n.º 102/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, ao 

governador do Estado, para construção de uma academia ao ar livre (Praça Saudável) no Distrito de 

Joassuba, Ecoporanga - ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/123937715515012019-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: 37. Indicação n.º 103/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao 

governador do Estado, para que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), atualmente 

responsável pela parte da estrutura localizada entre Vila Velha até a altura da alça de acesso à BR 262, que é 

considerada um viaduto, assuma a responsabilidade de toda a extensão da Segunda Ponte. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/123937715515012019-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.  

 

Neste momento, registro a presença e a chegada em plenário do ilustre parlamentar líder do Sul do estado, 

Marcos Mansur. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 38.Indicação n.º 104/2019, do Deputado Marcos Garcia, ao governador 

do Estado, para obras de recapeamento asfáltico e construção de acostamento no trecho que liga Linhares 

ES 356 até o município de Rio Bananal, e que liga Rio Bananal ES 245 até o Distrito de São Jorge de 

Tiradentes. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/71711-123838229705022019-assinado.pdf  

 

(Registra presença o Senhor Deputado Pr. Marcos Mansur) 

 

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 requerimento do Deputado Marcos Garcia. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 39. Indicação n.º 281/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, ao 

governador do Estado, para elevar para 30 (trinta) anos a idade máxima para participação no Concurso 

Público da Polícia Militar do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72282-161534504215022019-assinado.pdf 

 

40. Indicação n.º 282/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, para 

conceder ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, 

independentemente de compensação de horário, extendendo também ao servidor que tenha cônjuge, filho ou 

dependente com deficiência.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72281-161406238315022019-assinado.pdf 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/123937715515012019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/123937715515012019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/71711-123838229705022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72282-161534504215022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72281-161406238315022019-assinado.pdf
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41.Indicação n.º 283/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, para 

construção de uma Praça de Esportes e Lazer, no distrito de Joassuba, no município de Ecoporanga/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72246-114303820814022019-assinado.pdf 

 

42. Indicação n.º 284/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, para 

aquisição de 01 (uma) máquina de beneficiamento de café e 01 (um) secador de pimenta do reino, para 

atender os assentamentos do município de Ecoporanga/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72245-114123367514022019-assinado.pdf 

 

43. Indicação n.º 285/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, para 

implantação de um Departamento de Serviço Médico Legal, com plantão 24 horas, no município de Barra de 

São Francisco/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72244-113919117214022019-assinado.pdf 

 

44. Indicação n.º 286/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, para 

continuidade da implantação de videomonitoramento, no município de Ecoporanga/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72243-113730085714022019-assinado.pdf 

 

45. Indicação n.º 287/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, para obras 

de recuperação das vias do distrito de Joassuba, município de Ecoporanga/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72242-113607132414022019-assinado.pdf 

 

46. Indicação n.º 288/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador do Estado, para 

construção do asfalto na estrada que liga o Distrito de Joassuba a Itapeba/ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72241-112843975214022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Em discussão o monopólio também da pauta 

do Deputado Enivaldo dos Anjos. (Pausa)  

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

Aprovado, contra o voto do Deputado Hércules Silveira. 

É favorável? (Pausa)  

O deputado volta atrás e vota favorável.  

À unanimidade. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 47. Indicação n.º 289/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 

governador do Estado, para retorno das obras da Rodovia ES 315, que liga o município de Boa Esperança 

ao município de São Mateus/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72284-171616106015022019-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)  

Aprovada. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 48. Indicação n.º 290/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, 

ao governador do Estado, para reforma total do alojamento de policiais do 10.º Batalhão da Políicia Militar 

do Espírito Santo, localizado no município de Guarapari/ES.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72246-114303820814022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72245-114123367514022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72244-113919117214022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72243-113730085714022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72242-113607132414022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72241-112843975214022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72284-171616106015022019-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/72201-132047550413022019-assinado.pdf 

 

49. Indicação n.º 291/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao governador do Estado, 

para construção e pavimentação asfáltica do trecho que liga o município de Brejetuba  ao distrito de São 

Jorge também situado no município de Brejetuba/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72203-132221472513022019-assinado.pdf  

 

50. Indicação n.º 292/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao governador do Estado, 

para construção e pavimentação asfáltica do trecho que liga o município de Afonso Cláudio ao município de 

Brejetuba/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72204-132341410213022019-assinado.pdf  

 

51. Indicação n.º 293/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao governador do Estado, 

para construção e pavimentação asfáltica da ES 379, especificamente no trecho que liga o município de 

Castelo ao 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/72205-132501566613022019-assinado.pdf 

 

52. Indicação n.º 294/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao governador do Estado, 

para construção e pavimentação asfáltica do trecho que liga o município de Castelo/ES ao distrito de São 

José das Fruteiras, localizado 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/72206-132618957413022019-assinado.pdf 

 

53. Indicação n.º 295/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao governador do Estado, 

para construção e pavimentação asfáltica do trecho que liga o distrito de Piracema ao distrito de Fazenda 

Guandu, ambos situados no município de Afonso Claudio/ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72207-132707551513022019-assinado.pdf 

 

54. Indicação n.º 296/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao governador do Estado, 

para recapeamento asfáltico da Rodovia ES-491 no trecho que liga Aracuí à Estrela do Norte, ambos 

situados 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/72208-132805879513022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) –Em discussão as indicações do Coronel 

Quintino, que também detém monopólio nesta pauta. (Pausa)  

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

Contra o voto do Deputado Hudson Leal.  

V. Ex.ª vota favorável depois do convencimento. 

Aprovadas por unanimidade. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 55. Indicação n.º 297/2019, do Deputado Carlos Von, ao governador do 

Estado, para realização de uma audiência púbica no município de Guarapari para discussão do Orçamento 

Estadual exercício de 2020, 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/72285-091210082818022019-assinado.pdf 
 

56. Indicação n.º 298/2019, do Deputado Carlos Von, ao governador do Estado, para aumentar o piso 

salarial regional mínimo do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72287-093842930118022019-assinado.pdf 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72201-132047550413022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72203-132221472513022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72204-132341410213022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72205-132501566613022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72206-132618957413022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72207-132707551513022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72208-132805879513022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72285-091210082818022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72287-093842930118022019-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)  

Aprovadas. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 57. Indicação n.º 299/2019, do Deputado Marcos Garcia, ao governador 

do Estado, para implantação do Programa Faça Fácil - Central de Atendimento Integrado para o município 

de Linhares/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72298-155535058918022019-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)  

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 58. Indicação n.º 300/2019, do Deputado Theodorico Ferraço, ao 

governador do Estado, para obra de pavimentação asfáltica da estrada que liga o bairro São Geraldo à 

localidade da Serra do Caramba, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72280-155112141515022019-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)  

Aprovada. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 59. Indicação n.º 301/2019, do Deputado Marcos Garcia, ao governador 

do Estado, para instalação de quebra-molas e/ou radar – redutor de velocidade às margens da Rodovia ES 

245, que liga Rio Bananal a São Jorge de Tiradentes, na Comunidade Jardim Primavera, 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/72301-162508344118022019-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)  

Aprovada. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 60. Indicação n.º 302/2019, do Deputado Theodorico Ferraço, ao 

governador do Estado, para obra de pavimentação asfáltica da estrada que liga a sede do distrito da Tijuca à 

Rodovia Cachoeiro x Safra, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72303-163114751218022019-assinado.pdf 

 

(Registram presença os Senhores Deputados Dary Pagung, Dr. Rafael Favatto e Freitas) 

 

61. Indicação n.º 303/2019, do Deputado Theodorico Ferraço, ao governador do Estado, para obra de 

pavimentação asfáltica da estrada que liga a localidade de Jacú, Praça Central da Igreja, à Rodovia João 

Domingo Zago,  Cachoeiro x Burarama, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72304-163428548518022019-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/72298-155535058918022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72280-155112141515022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72301-162508344118022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72303-163114751218022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72304-163428548518022019-assinado.pdf
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Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. (Pausa)  

Aprovadas. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 62. Indicação n.º 304/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao 

governador do Estado, para implantação do Sistema do Cerco Inteligente de Segurança Metropolitana da 

Grande Vitória e cidades do interior.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72306-165456160618022019-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)  

Aprovada. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 63. Indicação n.º 305/2019, do Deputado Capitão Assumção, ao 

governador do Estado, para que agentes de Segurança possam ser contemplados pela isenção das custas, 

despesas, emolumentos processuais e pagamento de pericias, bem como usufrua dos atendimentos prestados 

pela Defensoria Pública do Estado, quando se tratar de assuntos derivados de sua função.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72310-174627480018022019-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)  

Aprovada. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 64. Indicação n.º 306/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao 

governador do Estado, para campanha educativa de conscientização para motociclistas que utilizam 

escapamento sem abafadores ou silenciadores em motocicletas, fora dos padrões originais de fábrica, 

gerando ruído em decibéis acima do permitido pela legislação e nocivo à saúde.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72311-180152810318022019-assinado.pdf 

 

65. Indicação n.º 307/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao governador do Estado, para 

construção de quadra poliesportiva na Escola Estadual de Ensino Médio “EEEM Pedro Paulo Grobério”, 

localizada no município de Jaguaré/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72312-180328419818022019-assinado.pdf 

 

66. Indicação n.º 308/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao governador do Estado, para 

implantação do Programa “Patrulha Rural Comunitária” para o patrulhamento da zona rural da 

comunidade de “Garrafão”, no  município de Itapemirim/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72313-180448951218022019-assinado.pdf 

 

67. Indicação n.º 309/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao governador do Estado, para 

reconstrução da Rodovia “Roberto Calmon”, que faz ligação entre os municípios de Rio Bananal e 

Linhares/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72314-182918642018022019-assinado.pdf 

 

68. Indicação n.º 310/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao Governador do Estado, para 

instalação de “Academia Popular” na comunidade de Panorama, 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/72315-183351923918022019-assinado.pdf 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72306-165456160618022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72310-174627480018022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72311-180152810318022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72312-180328419818022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72313-180448951218022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72314-182918642018022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72315-183351923918022019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) –Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir o monopólio também da pauta de Fabrício Gandini, em votação. 

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

Contra o voto do Deputado Dary Pagung.  

V. Ex.ª mantém o voto contra? (Pausa)  

Como V. Ex.ª me delegou a missão de dizer, ele modifica o voto e vota favorável às indicações do 

Deputado Fabrício Gandini. 

Aprovadas, por unanimidade. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 69. Indicação n.º 311/2019, do Deputado Hudson Leal, ao governador do 

Estado, para criação do cargo de Técnico em Imobilização Ortopédica no Quadro de Pessoal da Área de 

Saúde do Estado.   

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72320-085528914719022019-assinado.pdf 

 

70. Indicação n.º 312/2019, do Deputado Hudson Leal, ao governador do Estado, para implantação e 

sinalização de redutores de velocidade, lombada,  na Rodovia ES 465 em direção a Cascata do Galo, em 

aproximadamente 700 metros após a ponte que divide o fluxo para Melgaço e Cascata do Galo, no 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/72318-085213304919022019-assinado.pdf  

 

71. Indicação n.º 313/2019, do Deputado Hudson Leal, ao governador do Estado, para Reforma da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro de Alcântara Galvêas, no município 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/72319-085403070819022019-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)  

Aprovadas. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 72. Indicação n.º 314/2019, do Deputado Freitas, ao governador do 

Estado, para reabertura da Escola Estadual de Ensino Médio de Itabaiana,  município de Mucurici/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72326-111142058019022019-assinado.pdf 

 

73. Indicação n.º 315/2019, do Deputado Freitas, ao governador do Estado, para reabertura da 

Escola Estadual de Ensino Médio de Itamira,  município de Ponto Belo/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72327-111317370719022019-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. (Pausa)  

Aprovadas. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) – Quero o aval de V. Ex.ª, senhor presidente, para justificar o voto. Justifico 

após a leitura do Expediente, pode ser? 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) –V. Ex.
a
 sempre coerente nas manifestações. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Eu entendi. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72320-085528914719022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72318-085213304919022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72319-085403070819022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72326-111142058019022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72327-111317370719022019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Item 74 da pauta. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 74. Indicação n.º 316/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao 

governador do Estado, para instalação de guard rail (mureta ou defensa metálica) nos trechos considerados 

de maior periculosidade, na Rodovia ES 080 - Bernardino Monteiro, no trecho que liga os municípios de 

Santa Leopoldina e Santa Teresa, principalmente na curva próxima ao KM 05, no sentido Santa Leopoldina 

e Santa Teresa/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72344-120250377419022019-assinado.pdf  

 

75. Indicação n.º 317/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao governador do Estado, para 

pavimentação rodoviária da Rodovia ES 080 - Bernardino Monteiro, utilizando o método REVSOL, no 

trecho que liga os municípios de Santa Leopoldina e Santa Teresa/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72345-120428174519022019-assinado.pdf  

 

76. Indicação n.º 318/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao governador do Estado, para reforma e 

manutenção das pontes localizadas nas comunidades de “Rio da Prata”, “Comunidade Fazenda 7 Quedas” e 

“Ponte do Balanço”, no município de Santa Leopoldina/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72346-120528127719022019-assinado.pdf  
 

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

Não havendo quem queria discutir, em votação. 

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

Aprovadas por unanimidade. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 77. Indicação n.º 319/2019, do Deputado Theodorico Ferraço, ao 

governador do Estado, para criação no âmbito administrativo e financeiro do Governo Estado, por meio de 

Lei específica, o Programa Social “Vida para Vida”, em favor da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de 

Bombeiros do Espírito Santo.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72350-123931663619022019-assinado.pdf  
 

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

Não havendo quem queria discutir, em votação. 

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

Aprovada.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 78. Indicação n.º 320/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 

governador do Estado, para duplicação da ES-490, ligando a BR-101, aos municípios de Itapemirim e 

Marataízes/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72354-130409666919022019-assinado.pdf   
 

79.Indicação n.º 321/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador do Estado, para 

construção de um Contorno na ES-490, na entrada que dá acesso a localidade de Brejo Grande do Norte, no 

município de Itapemirim/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72355&arquivo=Arquivo/Documents/IND/

72355-130532370219022019-assinado.pdf#P72355  

 

80. Indicação n.º 322/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador do Estado, para 

construção de uma galeria na BR-482, no KM 0,6 no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72344-120250377419022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72345-120428174519022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72346-120528127719022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72350-123931663619022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72354-130409666919022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72355&arquivo=Arquivo/Documents/IND/72355-130532370219022019-assinado.pdf#P72355
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72355&arquivo=Arquivo/Documents/IND/72355-130532370219022019-assinado.pdf#P72355
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72357-130704214119022019-assinado.pdf  

 

81. Indicação n.º 323/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador do Estado, para 

duplicação da BR-482 da Safra a Sede do município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72358-130956183319022019-assinado.pdf 

 

82. Indicação n.º 324/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador do Estado, para 

instalação de um radar ou redutor de velocidade na BR-482, na altura do Bairro União, no município de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72359-131122027319022019-assinado.pdf 

 

83. Indicação n.º 325/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador do Estado, para 

instalação de um radar ou redutor de velocidade na BR-482, no Trevo da entrada do Bairro Monte Belo, no 

município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72360-131241980519022019-assinado.pdf 

 

84. Indicação n.º 326/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador do Estado, para 

duplicação da ES-488, ligando a BR-101, ao município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72361-131405449519022019-assinado.pdf 

 

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

Não havendo quem queria discutir, em votação. 

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

Aprovadas. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 85. Indicação n.º 327/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, 

ao governador do Estado, para recuperação da orla da praia do município de Piúma/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72336-114416499919022019-assinado.pdf 

 

86. Indicação n.º 328/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao governador do Estado, 

para instalação de um redutor de velocidade ou lombada na Rodovia ES 080 na altura do Km08, distrito de 

Braço do Sul, município de São Domingos do Norte/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72338-114740859719022019-assinado.pdf 

 

87. Indicação n.º 329/2019,  do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador do Estado, 

para pavimentação asfáltica do trecho da BR 101 que liga o distrito de Rancho Alegre ao município de 

Mimoso do Sul/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72343-115955595719022019-assinado.pdf 

 

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

Não havendo quem queria discutir, em votação. 

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

Contra o voto do Deputado Vandinho Leite e Euclério Sampaio.  

V. Ex.
as

 votaram contrário? Ah, favorável!  

Então, mudando o voto, aprovadas por unanimidade. 

 

(Registra presença o Senhor Deputado Erick Musso) 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72357-130704214119022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72358-130956183319022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72359-131122027319022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72360-131241980519022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72361-131405449519022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72336-114416499919022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72338-114740859719022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72343-115955595719022019-assinado.pdf


 

 

18 

 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 87. Indicação n.º 330/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 

governador do Estado, para reforçar o policiamento e promover ações de segurança, no município de Boa 

Esperança/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72386&arquivo=Arquivo/Documents/IND/

72386-160712754019022019-assinado.pdf#P72386  

 

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

Não havendo quem queria discutir, em votação. 

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

Aprovada. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 89. Indicação n.º 331/2019, do Deputado Freitas, ao governador do 

Estado, para construção de uma pista de caminhada, ciclovia e paisagismo as margens da Rodovia ES-137, 

que liga os municípios de Ponto Belo a Mucurici/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72390-162433943819022019-assinado.pdf 

 

90. Indicação n.º 332/2019, do Deputado Freitas, ao governador do Estado, para construção de uma 

Escola de Ensino Fundamental e Médio no Distrito de Itaúnas, município de Conceição da Barra/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72392-164130821119022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) –Em discussão as duas indicações do Deputado 

Freitas. 

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

Aprovadas. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 91. Indicação n.º 333/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 

governador do Estado, para que institua, em caráter permanente, a “Campanha de Estímulo à Doação de 

Sangue, Tecidos, Órgãos e outras Doações para Fins Humanitários” (CEDOA).  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72393-164717759419022019-assinado.pdf 

 

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

Não havendo quem queria discutir, em votação. 

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

Aprovada. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 92. Indicação n.º 334/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao 

governador do Estado, para implementação do projeto “Cerco Eletrônico de Segurança” - Sistema 

Inteligente de Monitoramento de Veículos,  nos moldes do implementado na cidade de Vitória, nos principais 

centros urbanos do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72391-163909195819022019-assinado.pdf 

 
93. Indicação n.º 335/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao governador do Estado, para 

recuperação do trecho da rodovia do “Programa Caminhos do Campo”, inaugurada no ano de 2005, com 

trecho aproximado de 5 km entre a Rodovia ES 264 e a localidade de “Caramuru”, na divisa entre os 

municípios de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72395-165206853819022019-assinado.pdf 

 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72386&arquivo=Arquivo/Documents/IND/72386-160712754019022019-assinado.pdf#P72386
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72386&arquivo=Arquivo/Documents/IND/72386-160712754019022019-assinado.pdf#P72386
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72390-162433943819022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72392-164130821119022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72393-164717759419022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72391-163909195819022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72395-165206853819022019-assinado.pdf
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94. Indicação n.º 336/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao governador do Estado, para reforma 

do piso e cobertura da quadra poliesportiva na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio 

Guilhermina Hulda Kruger Reinholz - EEEFM, localizada no município de Santa Leopoldina/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72399-171436747519022019-assinado.pdf 

 
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO 

SIALES 

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

Não havendo quem queria discutir, em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários fiquem de cabeça baixa. 

(Pausa) 

Um, dois, três, quatro, cinco. Os deputados de cabeça baixa votam contrário? Não?  

Então, todos mudaram o voto. 

Aprovadas por unanimidade. 

Senhor secretário, pergunto se há algum Expediente a mais a ser lido. (Pausa) 

Não havendo, antes, porém, passo a palavra ao Deputado Freitas, que vai justificar o voto com relação aos 

requerimentos que fez, mas eu também concedo um aparte ao Deputado Xambinho. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) – Obrigado, senhor presidente.  

Gostaria de fazer o registro, nesta manhã, da presença dos alunos da Escola Cedtec, de Serra, que estão 

aqui no projeto Escola na Assembleia Legislativa fazendo uma visita esta manhã. Quero cumprimentar o professor 

Bruno Santana, que vem acompanhando os alunos. 

Mais uma escola da cidade de Serra que visita o Legislativo Estadual e eu tenho a alegria de representar a 

minha cidade.  

Venho aqui cumprimentar todos vocês, alunos da Escola Cedtec, do primeiro ano. Sejam bem-vindos. Esta 

é a Casa do povo capixaba, esta é a Casa de vocês e aqui vocês têm a oportunidade de conhecer como funciona o 

Legislativo do nosso Estado. Muito obrigado pela visita de vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. 

Bom dia. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Com a palavra o Deputado Lorenzo Pazolini, 

abrindo uma exceção a V. Ex.ª. 

 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - (PRP) – Senhor presidente, eu vou aderir à manifestação 

do colega Alexandre Xambinho e saudar os alunos da Escola Cedtec, de Serra, e parabenizar os professores e a 

Escola do Legislativo por esse trabalho, que é importante, de formação da cidadania, de formação de caráter e, 

sobretudo, conhecer o trabalho do Parlamento, do Poder Legislativo capixaba. 

Parabéns, então, a todos os alunos, aos professores envolvidos e parabéns à Mesa Diretora por manter esse 

projeto de importância na Escola do Legislativo. Obrigado, presidente, e obrigado, Freitas. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) –O Deputado Xambinho se manifesta em 

relação aos alunos e professores de Serra, como também o Deputado Lorenzo Pazolini, como também abraço o 

Deputado Vandinho Leite. 

Com a palavra, para justificação de voto, o Deputado Freitas. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor presidente, Mesa Diretora, nobres colegas deputados e deputadas, eu 

também me somo ao registro do Alexandre Xambinho, do Deputado Lorenzo e cumprimento os alunos da Escola 

Cedtec, de Serra, e o seu professor Bruno. Parabéns a todos. Obrigado pela presença. A Casa recebe vocês de 

braços abertos e voltem sempre ao Legislativo que é o poder do povo.  

Senhor presidente, eu quero agradecer aos colegas a aprovação das quatro indicações que fiz ao Governo 

do Estado, no dia de hoje, todas elas aprovadas aqui pelo plenário.  Quero justificar o voto dizendo da 

importância dessas indicações. As duas primeiras indicações são para a reabertura das escolas dos distritos de 

Itamira e Itabaiana. Itamira, lá em Ponto Belo, e Itabaiana, lá em Mucurici. Talvez são dois dos municípios 

menores do estado do Espírito Santo.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72399-171436747519022019-assinado.pdf
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Importante dizer que o distrito de Itamira está a aproximadamente vinte e cinco quilômetros de distância da 

sede do município de Ponto Belo. Portanto, o distrito de Itamira, vinte e cinco quilômetros distantes, Coronel 

Quintino, da sede do município. 

A escola estadual de ensino médio, lá em Itamira, contava, no ano de 2017, com aproximadamente setenta 

e dois alunos. Lá em Itamira, estudando no distrito, a maioria filhos de produtores rurais, que estudavam naquela 

escola no período noturno e que infelizmente, por má gestão, por falta de sensibilidade, por falta de humanismo do 

Governo do Estado, do ex-secretário de educação, tiveram a escola fechada lá em Itamira. 

A mesma coisa com o distrito de Itabaiana, com o distrito de Mucurici, um município de aproximadamente 

cinco mil pessoas e que a metade desses munícipes mora em Itabaiana, a aproximadamente vinte e dois quilômetros 

de distância da sede do município de Itabaiana. Setenta e cinco alunos do ensino médio também tiveram a escola 

fechada lá no distrito. O que ocasionou isso?  

Uma grande maioria evadiu, parou de estudar. São alunos do ensino médio. Isso chega a ser uma falta de 

responsabilidade de um Governo que não valoriza a educação. O fechamento da escola estadual de Itamira, o 

fechamento da escola estadual de Itabaiana, todas duas com mais de setenta alunos. Se formos imaginar que era 

exclusivamente o ensino médio, o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio, chega-se a uma 

conclusão que tinha uma média de mais de vinte alunos por turma e as escolas foram fechadas unilateralmente. 

O Ministério Público entrou com recurso e mesmo assim o Governo manteve as escolas fechadas. E nós 

apresentamos, no dia de hoje, um requerimento para que o atual Governo, com mais sensibilidade humana, com 

mais política social, possa rever a possibilidade de reabrir essas escolas, uma vez que tem alunos suficientes para 

poder funcionar e que a maioria evadiu. 

Nós queremos ver reabertas as escolas de Itamira, em Ponto Belo, e de Itabaiana, em Mucurici. São essas 

as indicações que os nobres colegas aprovaram no dia de hoje, a quem eu agradeço a aprovação, para que o 

Governo possa estudar a possibilidade de reabrir essas escolas. 

Foram seis mil turmas fechadas em 2017, em 2016 e em 2015. Isso, definitivamente, não é de quem se 

preocupa com a educação, principalmente na zona rural, nos distritos onde tem muito mais dificuldade para 

estudar. O Governo fecha as escolas dizendo: Não, nós não queremos priorizar a educação! E nós pedimos ao 

Governo Renato Casagrande para que possa rever a possibilidade de que as escolas possam ser abertas. 

 Da mesma forma, nós sugerimos também que possa ter uma ciclovia entre Ponto Belo e Mucurici, 

Deputado Vandinho. V. Ex.ª conhece bem a região, V. Ex.ª visitou muito o interior enquanto secretário de esportes. 

Mucurici a Ponto Belo, são menos do que três quilômetros. Nós temos uma rodovia estadual. E por que não 

oportunizar a política social, fazendo uma ciclovia para que os munícipes de Ponto Belo e de Mucurici possam 

fazer atividade física ao final do dia e fazer caminhada e fazer ciclismo nessas ciclovias, que nós estamos sugerindo 

para que o Governo construa, de Ponto Belo a Mucurici? São dois municípios ligados um ao outro. Uma pista 

estreita, sem acostamento.  

E nós pedimos carinhosamente ao Governo que estude a possibilidade de fazer uma ciclovia entre esses 

dois municípios, que será de grande valia para todos daquela região.  

Agradeço a sensibilidade dos colegas de aprovar as nossas indicações.  

Muito obrigado! 

 

(Registra presença  a Senhora Deputada Janete de Sá) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Passamos, então, a fase das Comunicações.  

Com a palavra o Deputado Luciano Machado. 

 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Senhor Presidente em exercício e Vice-Presidente Marcelo 

Santos, 2.º Secretário Dr. Emílio Mameri, a todos os nossos nobres deputados, a todos os funcionários da nossa 

Casa Legislativa, toda a imprensa, todos os assessores aqui presentes, a todos que compõem a galeria prestigiando 

esta sessão, eu deixo aqui um abraço a todos.  

Quero iniciar parabenizando o Deputado Marcos Garcia, líder da bancada do PV, por uma indicação. 

Dentre todas as indicações importantes lidas aqui hoje, a dele me chamou a atenção, pedindo que o Governo do 

Estado crie uma situação e uma condição compensatória para os municípios que cuidam bem do seu lixo. Isso é um 

bom incentivo, Deputado Dary Pagung. Eu sei da história de que Baixo Guandu já teve um tratamento bom com o 

lixo. Tem ainda. Pois é, então eu vejo que é um grande meio de mobilizar, de incentivar as administrações públicas 

municipais a cuidarem desse tema tão importante na vida das pessoas, na vida do meio ambiente e na saúde do ser 

humano.  
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Mas, eu quero, aqui, fazer um comentário sobre um fato muito importante que está acontecendo hoje, no 

Espírito Santo, em relação aos cafés especiais. Nós temos a BSCA, que está fazendo um trabalho no Alto Caparaó, 

que é em Minas Gerais, junto com o Espírito Santo, na região mais próxima ao portal do Pico da Bandeira, mas que 

envolve alguns municípios, até de Marechal Floriano, Domingos Martins, Brejetuba, São José do Calçado, Castelo, 

regiões onde tem pontos mais montanhosos, que dão um café tardio que é denominado Flor de Março. 

Estamos aí numa luta, que já está bem avançada a nível nacional, onde está sendo denominada essa região 

mais referente ao Caparaó capixaba e alguns municípios de Minas, como identificação geográfica de cafés de 

qualidade. Assim como o Brasil inteiro conhece fama do queijo da Serra da Canastra, nós também vamos 

referenciar o nosso café como café especial, como identidade geográfica da região do Caparaó, mais ao entorno do 

Pico da Bandeira. Então, isso vai agregar valor ainda maior ao nosso produto no café de qualidade. Hoje, tem essa 

BSCA, que quer dizer, Brazil Specialty Coffee Association – Associação Brasileira de Cafés Especiais –, com vinte 

profissionais mais capacitados do Brasil fazendo essa avaliação.  

Então, é um momento importante e eu aqui sugiro que o Governo do Estado crie mais eventos na questão 

da qualidade do café no Espírito Santo. Que o grande dilema é que quando nós vamos participar de um concurso 

em Minas Gerais, Deputado Freitas, nós temos que pagar dezessete por cento de imposto de transferência do nosso 

produto para lá, que é uma coisa legal; assim como Minas Gerais, quando participa aqui, também paga esse 

imposto. Então, é uma questão tributária que depende de ações em nível de Congresso para modificar. Mas, 

enquanto isso não é modificado, e também não é uma coisa injusta, porque ao contrário, o Governo estaria fazendo 

renúncia de receita, mas é importante que nós, no Espírito Santo, consolidemos eventos nacionais para que nós 

possamos sediar e os produtores capixabas não paguem essa diferença de imposto. Então, os eventos no Espírito 

Santo vão fazer a diferença a favor dos nossos produtores. 

 Então, eu vou colocar nessa pauta com o nosso secretário de Estado da Agricultura, com o nosso querido 

Governador José Renato Casagrande, para que possamos colocar isso como uma pauta muito importante e presente 

na vida dos nossos produtores rurais.  

Quero, também, falar, já que estou falando na agricultura, da reforma agrária de forma respeitosa, porque 

acho que ela precisa existir. Talvez seja uma grande solução, uma das grandes soluções para o nosso país, para a 

geração de emprego e renda, que nós possamos priorizar a reforma agrária. Temos a UTE, que funciona dentro do 

Idaf, que é Unidade Técnica Estadual, e temos o Fundo Nacional, que tem dinheiro para investir, mas as coisas em 

nível nacional não estão andando ainda. É preciso que se coloque isso numa pauta importante e diária, para que nós 

possamos recuperar o tempo perdido. 

Se vocês andarem em qualquer favela do Brasil, das consideradas mais violentas, e conversarem com as 

pessoas - digo isso, porque já andei, trabalhei numa empresa onde visitava favelas, visitava obra dentro de favelas -, 

no mínimo, noventa e nove por cento são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras, que saíram do interior para a 

cidade grande em busca de dias melhores e depois não conseguiram dinheiro para voltar para casa porque não 

achavam dias melhores na cidade grande. Aí, iam encostando-se aos locais que passaram a ser denominados de 

favela. Então, se você for à Antares, que é violenta, no Rio; à Restinga; se forem a Furquim Mendes ou se forem a 

qualquer favela do Espírito Santo também, as pessoas ali são de origem do interior, de origem da agricultura e que 

sabem lidar - os mais velhos que chegaram lá sabem lidar - no campo. Então, a reforma agrária não vai definir e 

resolver todos os problemas, mas vai ajudar muito a vida do produtor, a vida do cidadão e da cidadã que têm 

origem no campo. 

A reforma agrária que digo é aquela que respeita o direito de propriedade, que forma associações. Vejo o 

Deputado José Esmeraldo; várias emendas dele, por exemplo, são com foco em associações. E muitas dessas 

associações de origem da reforma agrária, do banco da terra, do crédito fundiário, onde as pessoas formam 

associação, Deputado Coronel Quintino, e ali vão procurar quem quer vender uma propriedade. Uma propriedade 

de vinte alqueires pode atender vinte famílias sem tomar a terra de ninguém, comprando de quem quer vender, e 

existe o fundo para isso, depende que seja priorizado pelo Governo Federal. E que o Governo do Estado invista, 

coloque mais técnicos na nossa UTE, porque, infelizmente, o quadro lá foi diminuindo ao longo dos últimos anos. 

Está na hora de fortalecer e aumentar esse quadro. 

Deputado Dary Pagung, à vontade. 

 

O Sr. Dary Pagung - (PRP) - Quero parabenizar V. Ex.ª por trazer uma fala importante nesta Casa. 

Semana passada, visitei uma propriedade que foi comprada nesse molde que V. Ex.ª está falando, no 

município de Nova Venécia. É muito importante. O próprio produtor paga a sua propriedade com pequeno recurso, 

porque o Governo Federal tem um programa para isso. 
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Quero aqui, Deputado Luciano, dizer que os nossos produtores rurais, principalmente doa região noroeste 

do estado do Espírito Santo, da região do Caparaó, pede socorro. Nós agora criamos essa frente parlamentar. 

Vamos debater sobre esse assunto. V. Ex.ª está nessa frente, e quero que V. Ex.ª traga a sua experiência de prefeito, 

de ex-funcionário na gerência da Seag, para que possamos trabalhar muito nesse mandato para ajudar os produtores 

rurais. 

 

(Registra presença o Senhor Deputado Theodorico Ferraço) 

  

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Ok. Obrigado pelas falas, Deputado Dary Pagung.  

Concluindo, digo isso também com experiência própria, porque fui prefeito em Guaçuí. Foi o primeiro 

município a trazer esse estilo de reforma agrária e, na época, assentamos quatrocentos e quatro famílias, Adelaide, 

você que é uma pessoa que conhece a agricultura como poucos. Então, quero dizer que foi uma experiência muito 

positiva. Logicamente que por falta de maior assistência técnica, por falta de maior apoio dos Governos, muitos não 

aguentam se sustentar ali. Mas a reforma agrária bem trabalhada, com assistência técnica, com acompanhamento, 

com fiscalização, vai trazer grandes retornos para o Espírito Santo, para as famílias capixabas, para a agricultura 

familiar, para todos que sonham com um Espírito Santo melhor e com uma qualidade melhor de vida para o nosso 

povo.  

Um abraço. Obrigado.   
 

(Registra presença a Senhora Deputada Raquel Lessa) 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - PSL) – Muito obrigado, Deputado Luciano Machado.  
Continuamos, aqui, a fase das Comunicações, na Assembleia Legislativa, transmitida ao vivo pela TV 

Assembleia e pela TV Educativa. 
Pessoal da galeria, muito obrigado pela consideração de estar aqui.   
Com a palavra, o Deputado Marcelo Santos.  
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) – Senhoras e senhores, bom-dia! O que me traz à tribuna desta 
Casa é repercutir as ações que a Comissão de Infraestrutura, ao longo dos anos, vem desenvolvendo, mas, em 
especial, duas ações pontuais, Deputado Vandinho, Deputado Lorenzo, que eu quero destacar aqui, hoje.  

No ano de 2017, ineditamente assinamos um convênio de cooperação técnica entre o Conselho Regional de 
Engenharia e a Assembleia, através da Comissão de Infraestrutura. Esse convênio, ao qual pouco foi dado atenção, 
teve uma importância muito grande e positiva para o estado do Espírito Santo, por mais que negativos sejam os 
laudos que foram emitidos desde então.  

Em 2017 celebramos o convênio, e começamos a atuar, Coronel Quintino.  
No ano de 2018, mais precisamente no mês de junho, fizemos um cronograma de fiscalização, Deputado e 

Delegado Danilo Bahiense, acompanhado do meu amigo Capitão Assumção: a fiscalização das três pontes do eixo 
metropolitano - a Terceira Ponte, a Segunda Ponte e a Ponte Florentino Avidos.    

Nesse mesmo cronograma, também havíamos deliberado a fiscalização dos terminais rodoviários; dos dez 

terminais rodoviários. Isso no mês de junho. Deliberamos também, naquele período, a fiscalização nas áreas que 

recebiam um volume enorme de pessoas: áreas de eventos. Principalmente nesse período sazonal, onde as cidades, 

principalmente as banhadas pelo mar, recebem um número maior de turistas do que a população, e realizam 

grandes eventos. Cito, por exemplo, Guarapari, o próprio município de Vitória, o próprio município de Serra, 

enfim, toda a costa capixaba. Mas, infelizmente, no mês de julho, um mês depois, foi interditado o Terminal de 

Itaparica, por conta de um problema grave e, naturalmente, pela falta de manutenção.  

Mas, antes disso, fizemos fiscalização na Terceira Ponte, que estava em condições tranquilas; sofria 

reparos, Deputada Iriny. Fizemos fiscalização na Ponte Florentino Avidos, que já havia sofrido reparo há um bom 

tempo, mas a estrutura diferenciada dela garantia a segurança das pessoas que por ali trafegavam.  

O fato que nos chamou a atenção foi a Segunda Ponte, conhecida como Ponte do Príncipe. Nessa 

enxergamos algumas imperfeições, detectadas ali pela vistoria feita pelos engenheiros filiados, registrados junto ao 

Crea.  

Solicitamos, assim, imediatamente... Porque a ponte é bipartida, Deputado Torino; administrado um pedaço 

dela pelo Dnit e outro pedaço pelo DER, ou seja, União Federal e Governo do Estado. Oficiamos os dois pedindo 

celeridade, uma vez que a falta de manutenção poderia gerar graves problemas no futuro, o que não há risco algum, 

por exemplo, de a ponte desabar.  
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Mas também, Deputado Gandini, oficiamos o Ministério Público Federal. Porque a parte mais 

comprometida da ponte, na falta de manutenção, é a parte administrada pelo Dnit. O Ministério Público Federal, 

assim agindo – inclusive, continua – fez as suas ações. Mas, infelizmente, nada foi feito para que pudesse sanar, por 

exemplo, os problemas, na parte que é do Dnit.  

O DER fez alguma coisa, que eu costumo dizer: meia boca, para tentar enganar até a população. Porque cai 

a ação, tampa os problemas, mas não resolve.  

 

Com a palavra, o Deputado Pazolini.   

  

O Sr. Delegado Lorenzo Pazolini - (PRP) – Senhor Vice-Presidente, Deputado Marcelo Santos, obrigado 

pelo aparte.  

Parabenizo V. Ex.ª pela iniciativa inovadora de firmar um convênio com o Crea - Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - que, efetivamente, tem um trabalho conhecido em todo o Brasil, especificamente no 

estado do Espírito Santo. E, sobretudo, trazendo profissionais habilitados, somando com os quadros técnicos desta 

Casa, para que possamos verificar, in loco, eventuais inconformidades, e para que evitemos tragédias, como o 

Brasil tem visto: Brumadinho, o CT do Flamengo e outras tragédias.  Então, V. Ex.ª, como já exerce mandatos 

profícuos nesta Casa, registro aqui o meu sincero reconhecimento pelo trabalho de V. Ex.ª e que continue – 

certamente vai continuar – porque precisamos evitar tragédias anunciadas.  

Só para fazer esse registro. Agradeço. Muito obrigado, Excelência. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Muito obrigado. Vamos continuar, esse é o compromisso que 

temos com os colegas deputados, membros e com os não membros, mas membros desta Parlamento, e com a 

sociedade. Esse é o reflexo que queremos, que seja alcançada toda população. 

Mas, enfim, passo seguinte, fizemos vistoria, determinamos a vistoria nos terminais: um interditado e nove 

terminais que são alcançados pelo sistema de transporte coletivo.  

A vistoria começou no mês de outubro, concluiu no mês de dezembro, mês esse que o Poder Legislativo 

entrou de recesso. Então, não podíamos apresentar esse relatório porque a Casa estava de recesso, as comissões já 

estavam diluídas e só voltamos a funcionar na segunda-feira, última passada, quando já tínhamos a nova 

composição das comissões. A eleição que culminou na minha reeleição de presidente, elegendo um novo vice-

presidente e os outros membros efetivos e suplentes.  

 Foi apresentado esse laudo e, estranhamente, apontado de novo aquilo que é um problema não só no 

Espírito Santo, mas no país:  a falta de manutenção, Deputada  Iriny. A falta de manutenção nos nove terminais – 

porque o décimo já está interditado também por falta de manutenção e com risco iminente de queda –, assusta todos 

nós. 

Não basta apenas executar a obra, ela tem que ser feita com qualidade, dentro das normas estabelecidas 

pelo setor de engenharia e ela tem que sofrer um processo de manutenção. O que não ocorre. 

Por que o Terminal de Itaparica foi interditado? Porque ele não sofreu as manutenções devidas ou talvez 

não existia um projeto executivo a contento que ele pudesse ser construído, Deputado Vandinho, dentro das normas 

estabelecidas. Por que o Terminal de Jardim América, o terminal mais jovem dos dez terminais, tem problemas 

expostos? Infiltração, problema na estrutura de concretagem, contaminação na ferragem, ferrugem, piso irregular. 

Deputada Iriny, mulheres, crianças, jovens, adultos, pessoas que têm dificuldade de locomoção, que usam 

cadeira de rodas, muletas, não têm direito a um banheiro decente nos terminais. Tem barata na caixa d’água, aquela 

mesma com que você lava a mão ou utiliza o bebedouro. O filtro não vai tirar essa impureza. 

O que queremos? Primeiro registrar. O Governo Casagrande começou agora, há pouco mais de trinta dias. 

O que queremos, que não aconteceu dessas manutenções, é que possa acontecer agora, mas lembrando sempre que 

o CNPJ do Governo é o mesmo. Termina um Governo, começa outro, vai iniciar outro lá na frente e as 

manutenções têm que acontecer. E não é por conta de Governo a ou Governo b, o importante é o compromisso com 

o dinheiro público.  

O cidadão que utiliza o sistema de transporte coletivo paga passagem, ela é subsidiada pelo Governo. Em 

todo o mundo o transporte coletivo é subsidiado pelo Governo, mas um pedaço desse subsídio também é pela 

população que carece de um investimento melhor. 

Em conversa com o próprio Governador, há uma tendência muito forte de que seja transferida a gestão ao 

invés da Ceturb, ao invés do poder público administrar – porque de fato administra muito mal – passar para o setor 

privado. E aí uma PPP pode funcionar e talvez trazer mais qualidade, porque o braço do poder público não tem 

competência para gerir dez terminais. Está claro e evidente. Está claro e evidente que o Governo não tem 
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competência para gerir os terminais. E a população vai esperar que as manutenções aconteçam até que um dia 

alguém chegue e fale: Vamos ter que interditar que ele vai cair? Se é que vai dar tempo de falar isso. 

Não há nenhum risco eminente de queda.  Nenhum, quero assegurar a você cidadão que me dá a 

oportunidade de chegar a você através do canal da TV Assembleia. Mas se não sofrerem as manutenções, conforme 

apontou o laudo, aí sim, em um futuro talvez não tão distante, tenhamos que interditar esses nove terminais porque 

o décimo já está interditado. 

Então, quero agradecer aos meus colegas deputados que me auxiliam nesse trabalho que não é fácil, 

porque apontar problema politicamente é muito fácil. Subir na tribuna da Assembleia, falar mal do Governo, e não 

é isso que estamos querendo falar, até porque acredito no Governo Renato Casagrande.  

Tecnicamente, foi isso que fizemos: celebramos um convênio com o Conselho Regional de Engenharia e 

vamos celebrar outro  agora com a Associação Brasileira de Engenheiros, tecnicamente, apontando os erros de 

projetos e a falta de manutenção que vai encarecer e ter que arrancar mais dinheiro do cofre público, porque quando 

você não faz a manutenção preventiva, no tempo certo, você gasta mais dinheiro, não é investimento. E quem paga 

esse investimento a maior não somos nós deputados, não é o governador, não é o secretário de Transportes, não é o 

presidente da Seturb, é a população que paga lá, humildemente, seus impostos para fazer o Estado arrecadar e que 

deveria fazer as manutenções e não fez.  

Então, eu quero, aqui, depositar minha inteira confiança no Governo Renato Casagrande, acreditando, este 

deputado, que as manutenções serão feitas e que nós teremos, de fato, a garantia, para o cidadão que utiliza o 

sistema de transporte coletivo, de um atendimento decente e humano.  

Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Obrigado, Deputado Marcelo Santos. Fase das 

Comunicações, nesta quarta-feira. Agora com a palavra Marcos Garcia.  

Muito bom dia aos telespectadores.  

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Bom dia! Bom dia, Presidente Torino Marques! Bom dia, meu 

amigo Luciano Machado, 1.º Secretário, do meu partido, PV. Bom dia, deputados e deputadas! Bom dia à 

imprensa! Bom dia a todos os ouvintes. 

Eu apresentei aqui o Projeto de Lei n.º 074/2019, que autoriza o Governo do Estado a adotar medidas 

compensatórias para os municípios que promovam e invistam na coleta seletiva e de reciclagem dos lixos e 

resíduos urbanos. 

Eu só fiz a indicação, não foi nem uma indicação, isso aqui foi um projeto autorizativo. Isso não obriga o 

Governo a aceitar o projeto, mas sim um projeto autorizativo. Então, eu recorri à Comissão de Justiça, porque esse 

projeto é muito importante para os municípios. Então, está aqui a minha reivindicação. A Mesa devolveu o projeto 

e eu recorri à Comissão de Justiça. 

Também apresentamos aqui uma indicação do programa Faça Fácil. Esse programa já foi instalado em 

Cariacica, ele é muito importante. Estamos querendo levá-lo ao município de Linhares, que é um município grande 

e que absorve muitas pessoas dos municípios vizinhos, tipo a cidade de Bananal, cidade de Sooretama, que é bem 

colada, Jaguaré e alguns municípios bem próximos. Vai ser muito útil ao Norte do estado, porque esse projeto Faça 

Fácil concentra todos os documentos num lugar só. As pessoas podem vir e tirar Identidade, CPF, Carteira de 

Motorista. Isso vai estar centralizado num local só, então é muito importante para que nós possamos ter esse 

serviço no Norte do estado, na cidade Linhares, uma cidade que tem uma estrutura muito boa e que, com certeza, 

vai dar condições de fazer um grande trabalho com esse serviço Faça Fácil. 

Quero também agradecer aos meus colegas deputados e deputadas, a esta Casa, porque cheguei aqui há 

pouco tempo e graças a Deus conquistei uma amizade muito grande. Consegui fazer muitos amigos aqui e agradeço 

a colaboração de todos os deputados com a minha pessoa, porque um deputado chegando agora nesta Casa 

realmente precisa de ajuda. E, aos poucos, nós estamos conseguindo levar o mandato com muita responsabilidade, 

com muita cautela e agradeço isso aos meus amigos deputados que têm contribuído muito comigo. Muito obrigado 

a todos. Fica aqui o meu bom-dia e os meus agradecimentos.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Obrigado, Deputado Marcos Garcia! Agora 

com a palavra Pr. Marcos Mansur. 

Estamos na TV Assembleia, em todo o estado do Espírito Santo, também na TV Educativa. Eu quero 

mandar um abraço para uma pessoa que está assistindo à TV Assembleia agora lá em Guarapari, o Vitor Ricardo. 

Obrigado, Vitor Ricardo e todos os telespectadores. 
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O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, nossos 

colaboradores dos trabalhos desta manhã, cumprimentar os nossos amigos da galeria que nos prestigiam, 

cumprimentar a imprensa, cumprimentar os nossos telespectadores da TV Ales, os nossos internautas. 

Antes de tratar do tema principal que me traz a esta tribuna, nesta manhã, quero falar da necessidade 

urgente que nós temos de uma reforma política no Brasil. Dentre as reformas que precisam ser efetuadas, sem 

dúvida alguma, a reforma política é uma das principais. Haja vista que nós estamos observando, agora, a tremenda 

confusão que está acontecendo no Governo por conta de candidatas laranjas Brasil afora. Todos os partidos, quase 

todos os partidos, nesta última eleição, neste último pleito, tiveram esse problema. Já está constatado, já está sendo 

apurado pela Polícia Federal, sendo apurado pela Procuradoria-Geral da República, de que a maioria dos partidos 

teve problemas e usou mulheres como laranjas para esquentar dinheiro de campanha, inclusive o partido do 

Presidente Bolsonaro, inclusive o PSL, que está envolvido agora, no olho do furacão, com problemas. O Bebianno, 

agora, joga para um, o outro joga para outro, respingando no próprio presidente. 

Então, a gente precisa de uma reforma, precisamos tratar de forma séria essa questão de financiamento de 

campanha, de reforma partidária. Precisamos debruçar sobre esse tema de uma maneira efetiva. 

Mas, o assunto principal que quero aqui falar nesta tribuna, nesta manhã, é uma bandeira que tenho 

levantado desde o meu primeiro mandato aqui, nesta Casa. Vim com uma missão de defender, principalmente o Sul 

do estado do Espírito Santo, na questão econômica. Nós temos visto que, principalmente nas duas últimas décadas, 

o Sul do estado do Espírito Santo vem empobrecendo, vem se depauperando, e é nítida uma regressão econômica 

no Sul do estado do Espírito Santo.  

Eu já disse aqui, várias vezes, que o Sul do estado do Espírito Santo vive numa Faixa de Gaza, 

economicamente falando, porque ele vive espremido pelo Rio de Janeiro, que oferece grandes incentivos, ele vive 

espremido pelos incentivos de Minas Gerais e vive também espremido pela região Norte e pela região Central do 

estado do Espírito Santo.  

A região Norte, é sabidamente também, já há quase três décadas é beneficiada pelos incentivos fiscais da 

Sudene. A região Central, aqui, é beneficiada pela situação portuária, incentivos de importação, de exportação. E o 

Espírito Santo, está provado, e com dados, inclusive, do Instituto Jones dos Santos Neves, que nessas duas décadas 

vem perdendo em renda per capita. Os nossos cidadãos, os nossos munícipes vêm sofrendo. Por exemplo, o 

Instituto fez um comparativo em relação à região Norte e em relação à região Central que a renda per capita no Sul 

do estado do Espírito Santo precisa do dobro de tempo para acompanhar a renda per capita da nossa região Central 

e da região Norte. 

Então, tenho levantado essa bandeira aqui. Lá ainda no primeiro mandato, quando vim para cá, pedi ao 

então Governador Renato Casagrande, que agora retornou para o Governo, que olhasse essa situação com carinho. 

Fiz aqui várias indicações, vários projetos de indicação. Olhamos que no orçamento tinha um fundo chamado 

Fundepar, que tinha duzentos milhões de reserva naquela época e pedi ao governador que destinasse, pelo menos, 

cem milhões daquele fundo para que pudesse reforçar e ajudar as empresas ali no Sul do estado.  

Aqui abro um parêntese para dizer que nós não queremos tirar os incentivos do Norte e nem queremos tirar 

os incentivos do Centro. O que nós queremos é que se equipare, que o estado cresça de maneira equilibrada, de 

maneira uniforme, e que haja equidade nessa distribuição de incentivos dentro do nosso estado.  

Pedi ao Governador Renato Casagrande que utilizasse do Fundepar, uma parte desses recursos, para que a 

gente pudesse injetar na nossa economia do Sul do estado. O tempo passou, não foi possível o governador operar 

naquela época. Continuei com essa bandeira no Governo Paulo Hartung, solicitei. O governador, na metade final do 

Governo dele, sensibilizou-se, entendeu a importância e a necessidade de nós fazermos isso, e a pedido deste 

deputado ele criou e estabeleceu o Fundesul com cinquenta milhões. Eu pedia cem e ele estabeleceu cinquenta. 

Hoje nós temos o município de Presidente Kennedy irrigando com mais cinquenta milhões.  

Pois bem, eu agora falando novamente com o novo Governo Renato Casagrande, que vem com uma 

proposta diferenciada, ele vem com muito gás, com muito ânimo, fiquei muito feliz quando o governador já 

noticiou na imprensa estadual que ele vai criar fóruns de desenvolvimento econômico estado afora e vai tratar 

dessas questões regionalizadamente. Fico feliz porque ele já deu o sinal, ele já disse que vai começar pela região 

Sul.  

E aqui eu trago uma proposta de um projeto, um projeto indicativo para o Governo, de que ele possa 

estabelecer uma liderança porque vejo que hoje nós precisamos dessa liderança dele junto com a nossa bancada 

federal, e esta Casa, principalmente os deputados do Sul do estado do Espírito Santo, para que a gente possa 

proceder à intermediação junto ao Governo Executivo Federal, para que seja concedido às pessoas jurídicas e 

titulares de projetos de instalação, de modernização, de ampliação, de diversificação de empreendimentos 
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instaladas na nossa região Sul do estado do Espírito Santo. Que haja isenção de benefício fiscal do Imposto de 

Renda de pessoa jurídica, PIS/Pasep, Confins e IPI, por um período de dez anos contados a partir dessa nossa 

conversa e, assim que a gente puder estabelecer, nos mesmos moldes que são aplicados à Sudene aqui no Norte do 

estado do Espírito Santo, desde que todos esses benefícios sejam efetivamente utilizados na instalação e na 

modernização, na ampliação e na diversificação de empreendimentos dessas pessoas jurídicas. 

O que nós queremos é resgatar a capacidade de geração de emprego, de mão de obra, de salário, de renda 

e de empregabilidade para o Sul do estado do Espírito Santo. Nós queremos o Norte crescendo sim, mas a gente 

não quer ficar no Sul chupando o dedo e ver as empresas se instalando apenas em Linhares, apenas em São Mateus, 

apenas ao longo aqui da Grande Vitória. O Sul do estado quer também o seu quinhão e a sua participação nesse 

bolo econômico do estado do Espírito Santo. Muito obrigado, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Eu queria fazer uma proposta aos senhores 

deputados e às senhoras deputadas. Nós temos ainda mais vinte e cinco minutos de fase de Comunicação. Então, se 

nós tivermos aqui mais dez minutos para cada orador, nós teremos de dois a três oradores, que seriam a Deputada 

Raquel Lessa, o Deputado Renzo e o Deputado Sergio Majeski, pela lista, pela sequência de ordem alfabética. 

Quero propor que nós possamos encerrar esta sessão, entrarmos em extraordinária em três minutos, para que nós 

possamos apreciar os dois projetos do Deputado Lorenzo. Eu asseguro essas três falas depois da votação desse 

projeto dele nesses minutos que restam ainda a esses três oradores. 

Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

Está encerrada a sessão. Vamos convocar a próxima, com os projetos em discussão, em regime de 

urgência, n.
os

 57 e 59, às 10h05min. 

 

(Comunicamos que a próxima sessão será extraordinária, hoje, às 10h05min, cuja Ordem do 

Dia é o seguinte: Discussão única, em regime de urgência, dos Projetos de Lei n.
os

 57/2019  e 

59/2019)  

 

Encerra-se a sessão às dez horas.  

 

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

sessão. 

 

 

 


