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DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2019. 

 

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

registram presença os Senhores Deputados Capitão Assumção, Coronel Alexandre Quintino, 

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

Rafael Favatto, José Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, Euclério Sampaio, Fabrício Gandini, Iriny 

Lopes, Luciano Machado,  Marcelo Santos, Marcos Garcia, 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) 

 

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

De acordo com o painel eletrônico, temos a presença dos seguintes parlamentares: Capitão Assumção, 

Coronel Alexandre Quintino, Delegado Lorenzo Pazolini, Doutor Hércules Silveira, Dr. Emílio Mameri, Dr. Rafael 

Favatto, José Esmeraldo, Enivaldo Euzébio dos Anjos, Euclério de Azevedo Sampaio Júnior, Fabrício Gandini, 

Iriny Lopes, Luciano Machado, Marcelo Santos, Marcos Garcia, Sergio Majeski e Vandinho Leite.  

 Convido o Delegado Danilo Bahiense para proferir um versículo da Bíblia, como sempre, sem fazer leitura 

do mesmo. 

Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. 

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – (PSL) - Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, à 

sombra do onipotente descansará. Salmo 91, versículo 1.º.   

 

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

Solicito ao Deputado Emílio Mameri que proceda à leitura da ata da sessão anterior. E solicito ao mesmo 

que pudesse dá-la como lida para que a Mesa possa acatá-la, uma vez que a mesma está disponibilizada no site da 

Assembleia Legislativa.  

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO – (DR. EMÍLIO MAMERI – PSDB) – Temos duas atas, as duas últimas. Peço 

que o nosso presidente as considere como lidas.  

 

(Registram presença os Senhores Deputado Carlos Von e Torino Marques) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Neste momento, considero a ata aprovada 

como lida.  

Registro a presença do Deputado Torino Marques e Carlos Von, nosso prefeito de Guarapari. Oh, perdoe-

me, nosso deputado representando Guarapari.  

Com a palavra o Deputado Danilo Bahiense. 

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – (PSL) -  Presidente, um minuto de silêncio, por favor, pelo 

falecimento do juiz de direito, doutor Cristóvão de Souza Pimenta, titular da Vara... 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Merecida homenagem, tendo em vista que 

seria o próximo desembargador por antiguidade. Todos nós abraçamos e acolhemos a manifestação do Deputado 

Danilo Bahiense, pelo falecimento do magistrado.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) –  Com a palavra o Deputado Hércules Silveira.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Quero registrar e pedir um minuto de silêncio pelo falecimento, aos 

setenta e quatro anos, de Eurico Miranda.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Está registrado. Um minuto de silêncio, por 

favor. Posição de respeito.  

 

(A Casa presta a homenagem) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Muito obrigado a todos.  

Solicito ao Deputado Luciano Machado que proceda à leitura do Expediente para simples despacho. 

  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 1. Ofício  n.º 030/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, comunicando o 

seu desligamento de Comissão.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72682-152644791628022019(8985)-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Ciente. À Secretaria para registrar o 

comunicado e arquivar o processo. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 2. Ofício  n.º 001/2019, do Presidente da Comissão de Saúde, 

encaminhando relatório das atividades, referente ao mês de fevereiro de 2019.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/ORAC/72713-100740332801032019-assinado.pdf 

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 3. Ofício  n.º 003/2019, do Presidente da Comissão de Cooperativismo, 

encaminhando relatório das atividades, referente ao mês de fevereiro de 2019.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72756-090551298207032019-assinado(8998).pdf  

 

 (Registra presença o Senhor Deputado Hudson Leal) 

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 4. Ofício  n.º 022/2019, do Presidente da Comissão de Infraestrutura, 

encaminhando relatório das atividades, referente ao mês de fevereiro de 2019.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72759-095005710407032019-assinado(8999).pdf  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72682-152644791628022019(8985)-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/ORAC/72713-100740332801032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72756-090551298207032019-assinado(8998).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72759-095005710407032019-assinado(8999).pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Ciente. Arquive-se.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 5. Ofício  n.º 045/2019, do Presidente da Comissão de Defesa do 

Consumidor, encaminhando relatório das atividades, referente ao mês de fevereiro de 2019.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72786-125500360307032019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 6. Ofício  n.º 018/2019, do Presidente da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, encaminhando relatório das atividades, referente ao 

mês de fevereiro de 2019.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72770-112432754407032019-assinado(9000).pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 7. Ofício  n.º 001/2019, do Presidente da Comissão de Justiça, 

encaminhando relatório das atividades, referente ao mês de fevereiro de 2019.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72799-134536835807032019-assinado.pdf  

 

 (Registram presença os Senhores Deputados Renzo Vasconcelos e Theodorico Ferraço) 

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 8. Ofício  n.º 067/2019, do Presidente da Comissão de Finanças, 

encaminhando relatório das atividades, referente ao mês de fevereiro de 2019.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72819-160621714107032019-assinado.pdf  

 

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 9. Ofício  n.º 008/2019, do Presidente da Comissão de Educação, 

encaminhando relatório das atividades, referente ao mês de fevereiro de 2019.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72822-171914630207032019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 10. Ofício  n.º 004/2019, do Presidente da Comissão de Cultura, 

encaminhando relatório das atividades, referente ao mês de fevereiro de 2019. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72839-105936444508032019-assinado.pdf  

 

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

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72786-125500360307032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72770-112432754407032019-assinado(9000).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72799-134536835807032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72819-160621714107032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72822-171914630207032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72839-105936444508032019-assinado.pdf
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 11. Ofício  n.º 046/2019, do Secretário de Estado da Fazenda, 

encaminhando anexo o extrato do I Termo Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES, que relaciona.  

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

 

 

 
 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Ciente. A todos os parlamentares por cópia, e 

também à Comissão de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 12. Ofício  n.º 041/2019, do Deputado Lorenzo Pazolini, comunicando a 

esta Casa de Leis sobre o requerimento de desfiliação do Partido Republicano Progressista – PRP.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72807-141757230807032019-assinado.pdf  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72807-141757230807032019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Ciente. À Secretaria para registrar o 

comunicado e arquivar o processo. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 13. Ofício  n.º 026/2019, do Deputado Vandinho Leite, comunicando o 

seu desligamento de Comissão de Ciência e Tecnologia.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72930-155307549111032019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) –  Ciente. À Secretaria para registrar o 

comunicado e arquivar o processo. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 14. Ofício  n.º 001/2019, do Deputado Enivaldo dos Anjos, comunicando 

instalação da CPI da Sonegação.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/SON/72884-104154554111032019-assinado.pdf  

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Ciente. À Secretaria para registrar o 

comunicado e arquivar o processo. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 15. Ofício  n.º 001/2019, da Comissão de Cidadania, comunicando a 

instalação da referida Comissão. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72450-120539991221022019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Ciente. À Secretaria para registrar o 

comunicado e arquivar o processo. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 16. Emenda substitutiva  n.º 001/2019, do Deputado Carlos Von, ao 

Projeto de Lei  n.º 119/2019, que Institui o selo Amigo do Artesanato Capixaba.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/ES/72852-125114115908032019-assinado.pdf  

 

(Registra presença o Senhor Deputado Adilson Espindula) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 119/2019. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 17. Mensagem  n.º 019/2019, do Governador do Estado, encaminhando 

resposta ao Requerimento de Informação  n.º 052/2018, de autoria do Deputado Dr. Rafael Favatto.  

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

 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72930-155307549111032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/SON/72884-104154554111032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72450-120539991221022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/ES/72852-125114115908032019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Ao Deputado Rafael por cópia.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 18. Mensagem  n.º 020/2019, do Governador do Estado, comunicando o 

seu comparecimento a essa Casa de Leis, em cumprimento ao que preceitua a Lei n° 7.920/2004, no dia 11 de 

março de 2019, às 14 horas, ocasião em que apresentarei relatório detalhado das atividades do Governo a 

serem desenvolvidas no corrente exercício, delineado no Plano Estratégico, conforme dispõe a Constituição 

Estadual.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/MGE/72657-162914731427022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Ciente. À Secretaria para registrar o 

comunicado e arquivar o processo. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 19. Projeto de Lei  n.º 109/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que 

permite a aplicação dos recursos decorrentes da Lei  n.º 8.308, de 12.6.2006, em despesas com obras para 

recuperação de danos causados em praias pela ação do mar, na forma que especifica.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72546-175051995925022019-assinado(8902).pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 20. Projeto de Lei  n.º 110/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam telefonia móvel (telefones celulares), 

bem como outros aparelhos eletrônicos que possuam IMEI (identificação internacional de equipamento 

móvel) estabelecidos no Estado, a registrar o crime de roubo ou furto, imediatamente, na delegacia de 

polícia.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72548-175549512225022019-assinado(8903).pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 21. Projeto de Lei  n.º 111/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que 

fica criado no Estado a Rota Caminhos dos Jesuítas.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72550-175848434525022019-assinado(8904).pdf  

 

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

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 22. Projeto de Lei  n.º 112/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que 

inclui o art. 2º-A na Lei 10.626/2017, que dispõe sobre o horário e dias em que os fornecedores de produtos 

e/ou serviços poderão efetuar serviços de telemarketing e cobrança de débitos por telefone aos consumidores.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72552-180112200425022019-assinado(8905).pdf  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/MGE/72657-162914731427022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72546-175051995925022019-assinado(8902).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72548-175549512225022019-assinado(8903).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72550-175848434525022019-assinado(8904).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72552-180112200425022019-assinado(8905).pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 23. Projeto de Lei  n.º 113/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que 

institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Fibrose Cística no Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72553-180453622825022019-assinado(8906).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: 24. Projeto de Lei  n.º 114/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação, pelas empresas que comercializam, distribuem e transportam 

produtos explosivos no âmbito do Espírito Santo, de sistema de monitoramento, rastreio e detecção nestas 

cargas.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72568-104652960626022019-assinado(8921).pdf  

 

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

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

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Senhor presidente, pela ordem! Gostaria de recorrer 

à Comissão de Justiça dos itens dezenove e vinte (Projeto de Lei n.º 109/2019 e Projeto de Lei n.º 110/2019).  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 25. Projeto de Lei  n.º 115/2019, do Deputado Euclério Sampaio, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias ou permissionárias de energia elétrica do 

Estado de realizar o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados nos postes.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72617-182423287726022019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 26. Projeto de Lei  n.º 116/2019, do Deputado Doutor Hércules, que 

institui a Semana Estadual de Sensibilização e Defesa dos Direitos dos Portadores de Doenças Inflamatórias 

Intestinais.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72637-110453609727022019-assinado.pdf  

 

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

do art. 276 do Regimento Interno desta Casa. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 27. Projeto de Lei  n.º 117/2019, do Deputado Doutor Hércules, que 

proíbe as instituições financeiras do Estado a ofertar e celebrar contrato de empréstimo financeiro com 

aposentados e pensionistas por meio de ligação telefônica.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72631-100449070327022019-assinado.pdf  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72553-180453622825022019-assinado(8906).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72568-104652960626022019-assinado(8921).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72617-182423287726022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72637-110453609727022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72631-100449070327022019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 28. Projeto de Lei  n.º 118/2019, do Deputado Carlos Von, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade da presença de Guia de Turismo Categoria Regional - ES em atendimento a grupos 

e excursões de turistas no Estado e dá outras providências.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72647-143928888527022019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 29. Projeto de Lei  n.º 119/2019, do Deputado Carlos Von, que dispõe 

sobre a cessão gratuita de espaços nos Shopping Centers do Estado para a comercialização de trabalhos 

artesanais por artistas do Espírito Santo.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72646-143550731827022019-assinado.pdf  

 

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

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

 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor Presidente, pela ordem! Recorro à Comissão de 

Constituição e Justiça.  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 30. Projeto de Lei  n.º 120/2019, do Deputado Coronel Alexandre 

Quintino, que denomina “Major Carlos Alex Cardoso” o Oitavo Batalhão (8º BPM) Polícia Militar do 

Espírito Santo.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72642-141734323127022019-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: 31. Projeto de Lei  n.º 121/2019, do Deputado Coronel Alexandre 

Quintino, que denomina “ST PM RR Sérgio Torquato Lepre” o Décimo Quarto Batalhão (14º BPM) Polícia 

Militar do Espírito Santo.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72643-141956042127022019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – À Comissão de Justiça na forma do art. 276 do 

Regimento Interno.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 32. Projeto de Lei  n.º 122/2019, do Deputado Fabrício Gandini, que 

dispõe sobre a temperatura adequada a ser observada na climatização das salas de aula nas unidades de 

ensino público no Estado. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72647-143928888527022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72646-143550731827022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72642-141734323127022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72643-141956042127022019-assinado.pdf
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 http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72660-165927313627022019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 33. Projeto de Lei  n.º 123/2019, do Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, que altera a Lei  n.º 7.737, de 05 de abril de 2004, que institui a ½ (meia) entrada em locais públicos 

de cultura, esporte e lazer para doadores de sangue e órgãos, e dá outras providências.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72669-102633766828022019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 34. Projeto de Lei  n.º 124/2019, da Deputada Janete de Sá, que dispõe 

sobre a criação da campanha “Doe Leite, Doe Vida” no Estado  e dá outras providências.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72670-102820782728022019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Devolva-se a autora.  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (sem partido) – Senhor presidente, pela ordem! Vou 

enviar e recorrer à Comissão de Justiça do item trinta e três (Projeto de Lei n.º 123/2019).  

 

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

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (sem partido) – Obrigado, presidente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 35. Projeto de Lei  n.º 125/2019, da Deputada Janete de Sá, que institui a 

Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Feminicídio no Estado, e dá outras providências.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72671-103308314628022019-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: 36. Projeto de Lei  n.º 126/2019, do Deputado Euclério Sampaio, que 

altera os art. 2º e 3º da Lei  n.º 10.438 de 2015 que proíbe o descarte de resíduos de qualquer natureza por 

meio de queimada nas zonas urbanas do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72676-142401267528022019-assinado.pdf  

 

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

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 37. Projeto de Lei  n.º 127/2019, do Deputado Capitão Assumção, que 

concede prioridade de atendimento aos portadores de diabetes nos casos de realização de exames médicos 

em jejum total.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72694-173012886228022019-assinado.pdf  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72660-165927313627022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72669-102633766828022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72670-102820782728022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72671-103308314628022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72676-142401267528022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72694-173012886228022019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Devolva-se ao autor. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Presidente, pela ordem! Quero recorrer à Comissão de Justiça. 

 

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

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Presidente, pela ordem! Queria fazer um apelo ao nosso amigo 

Secretário Luciano, que leia o número do item para facilitar acompanharmos a leitura, por gentileza. Obrigado. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 38. Projeto de Lei  n.º 128/2019, do Deputado Capitão Assumção, que 

concede prioridade as pessoas como parte ou intervenientes em processos e procedimentos administrativos 

no âmbito da administração pública.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72696-174839951228022019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Senhor presidente, pela ordem! Quero recorrer à Comissão de 

Justiça.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – V. Ex.ª querendo recorrer e a Mesa querendo 

deferir. Defiro.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 39. Projeto de Lei  n.º 129/2019, do Deputado Carlos Von, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade dos lojistas em divulgar de forma igualitária, mesmo tamanho e letra, os preços de 

venda do produto à vista e a prazo, bem como as condições da venda e quantidade de parcelas.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72737-120159441901032019-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: 40. Projeto de Lei  n.º 130/2019, do Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, que denomina Rodovia Thayná Andressa de Jesus Prado, o trecho da Rodovia ES-476 e dá outras 

providências.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72747-135511269601032019-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: 41. Projeto de Lei  n.º 131/2019, do Deputado Carlos Von, que declara o 

Município de Guarapari Capital do Turismo no Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72749-152456937901032019-assinado.pdf  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72696-174839951228022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72737-120159441901032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72747-135511269601032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72749-152456937901032019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 42. Projeto de Lei  n.º 132/2019, da Deputada Janete de Sá, que declara 

o Município de Ibiraçu como a “Capital Estadual do Pastel”.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72749-152456937901032019-assinado.pdf  

 

(Registra presença o Senhor Deputado Alexandre Xambinho) 

 

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

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 43. Projeto de Lei  n.º 133/2019, do Deputado Fabrício Gandini, que 

acrescenta o inciso XVI ao art. 4º da Lei  n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001, dispondo sobre a isenção de 

ICMS para veículos de propulsão humana, dotado de duas rodas, também impulsionados por energia 

elétrica.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72774-115029461007032019-assinado.pdf  

 

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

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

Com a palavra o Deputado Fabrício Gandini. 

 

O SR. FABRÍCIO GANDINI − (PPS) – Eu gostaria de recorrer do item 32. 

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 44. Projeto de Lei  n.º 134/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, que 

dispõe sobre medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar 

(Lei Milena Gottardi).  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72823-172346162007032019-assinado.pdf  

 

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

Com a palavra o Deputado Alexandre Xambinho. 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO − (REDE) – Recorro à Comissão de Justiça, nobre deputado. 

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 45. Projeto de Lei  n.º 135/2019, do Deputado Carlos Von, que institui o 

Programa “Maria da Penha vai à Escola”, visando sensibilizar o público escolar sobre a Violência Doméstica 

e Familiar contra a mulher e, ainda, divulgar a Lei Maria da Penha.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72837-103325503508032019-assinado.pdf  

 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72749-152456937901032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72774-115029461007032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72823-172346162007032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72837-103325503508032019-assinado.pdf
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Com a palavra o Deputado Carlos Von. 

 

O SR. CARLOS VON − (AVANTE) – Senhor presidente, recorro à Comissão de Justiça.  

 

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

Com a palavra o Deputado Hércules Vascaíno Silveira. 

 

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

Eu quero já antecipar e pedir a retirada, não precisa nem ler, do item 113, que é um projeto da minha 

autoria, que eu gostaria que fosse... 

 

 O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – V. Ex.ª quer baixar de pauta? 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES − (MDB) – 113. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – 113? 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES − (MDB) – 113 é o item, é o Projeto n.º 48. 

Retirada de pauta, por gentileza. 

  

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Marquinho, retire de pauta, por favor. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 46. Projeto de Lei  n.º 136/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, que 

declara de Utilidade Pública a Associação dos Produtores Rurais do município da Serra - APRUMUS.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72810-143724920907032019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 276 

do Regimento Interno, à Comissão de Justiça. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 47. Projeto de Lei  n.º 137/2019, do Deputado Carlos Von, que proíbe a 

suspensão do serviço de telefonia móvel e fixa por inadimplência do consumidor, nos dias que antecederem 

os sábados, domingos e feriados, no âmbito do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72833-180415058107032019-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: 48. Projeto de Lei  n.º 138/2019, do Deputado Carlos Von, que dispõe 

sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72832-180318558007032019-assinado.pdf  

 

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

Com a palavra o Deputado Carlos Von. 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72810-143724920907032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72833-180415058107032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72832-180318558007032019-assinado.pdf
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O SR. CARLOS VON − (AVANTE) – Senhor presidente, recorro à Comissão de Justiça.  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 49. Projeto de Lei  n.º 139/2019, do Deputado Doutor Hércules, que 

institui o Dia Estadual de conscientização e enfrentamento à fibromialgia.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72855-130513367708032019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 276 

do Regimento Interno, à Comissão de Justiça. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 50. Projeto de Lei  n.º 140/2019, do Deputado Euclério Sampaio, que 

estabelece normas e critérios básicos para a infraestrutura sanitária, bem como instalação de lavatório nos 

banheiros químicos dos eventos organizados nos espaços públicos ou privados no âmbito do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72865-150241571008032019-assinado.pdf  

 

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

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

Quero registrar, também, a presença do Deputado Hudson Bocão Leal.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 51. Projeto de Lei  n.º 141/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que 

declara o Município de Alfredo Chaves Capital do Turismo de Aventura no Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72869-151206462908032019-assinado(9008).pdf 

 

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

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 52. Projeto de Lei  n.º 142/2019, da Deputada Raquel Lessa, que dispõe 

sobre o funcionamento ininterrupto, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das Delegacias 

especializadas de Atendimento à Mulher no Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72875-173313575608032019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Devolva-se à autora. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 53. Projeto de Lei  n.º 143/2019, do Deputado Vandinho Leite, que 

institui a Semana de Prevenção e Combate à Violência Contra as Mulheres nas Escolas da Rede Estadual do 

Espírito Santo.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72876-004339492809032019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 54. Projeto de Lei  n.º 144/2019, do Deputado Vandinho Leite, que 

institui o Dia Estadual da Educação Profissional no Estado.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72855-130513367708032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72865-150241571008032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72869-151206462908032019-assinado(9008).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72875-173313575608032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72876-004339492809032019-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/PL/72895-113758749311032019-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: 55. Projeto de Lei  n.º 145/2019, do Deputado Vandinho Leite, que veda 

a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha, no 

âmbito do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72896-113957968211032019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) – Senhor presidente, eu gostaria também de recorrer... 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – É pela ordem? 

 

O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) – Pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Pela ordem, Deputado Vandinho Leite. 

 

O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) – Eu gostaria de recorrer à Comissão de Justiça para os projetos de 

lei n.
os

 143 e 145. 

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 56. Projeto de Lei  n.º 146/2019, do Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, dispõe sobre a obrigatoriedade do aviso aos pais ou responsáveis das ausências dos seus filhos nas 

escolas da rede pública de ensino do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72922-143545819911032019-assinado.pdf  

 

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

Com a palavra o Deputado Lorenzo Pazolini. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − (sem partido) – Senhor presidente, pela ordem! Eu vou 

recorrer à Comissão de Justiça.  

 

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

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − (sem partido) – Obrigado. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 57. Projeto de Lei  n.º 147/2019, do Deputado Marcos Garcia, que veda 

a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal 11.340, no 

âmbito do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72932-162059552811032019-assinado.pdf  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72895-113758749311032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72896-113957968211032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72922-143545819911032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72932-162059552811032019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Devolva-se ao autor. 

Com a palavra o Deputado Marcos Garcia. 

Vocês estão vendo que a Mesa está sendo generosa antecipando os fatos. 

 

O SR. MARCOS GARCIA − (PV) – Senhor presidente, pela ordem! Eu recorro à Comissão de Justiça. 

 

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

 

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

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 58. Projeto de Lei  n.º 148/2019, do Deputado Marcelo Santos, que 

reserva aos negros e aos indígenas 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para 

provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública no Estado do 

Espírito Santo, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia 

mista controladas pelo Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72943-180932801811032019-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. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 59. Projeto de Lei  n.º 149/2019, do Deputado Capitão Assumção, que 

veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal  n.º 

11.340, no âmbito do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72951-084359731812032019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 60. Projeto de Lei  n.º 150/2019, do Deputado Capitão Assumção, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do Hino Nacional e do Hino do Espírito Santo, além de outros de 

exaltação à pátria, em todas as escolas públicas e privadas de ensino fundamental e de ensino médio no 

âmbito do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72950-084052809512032019-assinado.pdf  

 

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

Com a palavra o Deputado Capitão Assumção. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Pela ordem, senhor presidente! Quero recorrer desses dois na 

Comissão de Justiça. 

 

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

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Obrigado. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72943-180932801811032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72951-084359731812032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72950-084052809512032019-assinado.pdf
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 61. Projeto de Resolução  n.º 013/2019, do Deputado Doutor Hércules, 

que cria a Comenda do Mérito Legislativo Ylza Bianco, destinada a homenagear personalidades e entidades 

que se destacarem no âmbito do Terceiro Setor do Estado e do Brasil.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/72630-100346335827022019-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. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 62. Projeto de Resolução  n.º 014/2019, do Deputado Enivaldo de Anjos, 

Inclui os §§ 1º e 2º ao Art. 13 da Resolução  n.º 2700 de 15 de julho de 2009, Regimento Interno, fixando 

prazo para revalidação da indicação da liderança e vice-liderança do Governo.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/72644-142617058627022019-assinado.pdf  

 

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

do Regimento Interno, à Comissão de Justiça e à Mesa Diretora. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 63. Projeto de Resolução  n.º 015/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, 

que inclui o § 3º no artigo 17 do Regimento Interno para vincular o funcionamento de Frente Parlamentar à 

respectiva Comissão Permanente que possua atribuição regimental para tratar do assunto proposto pela 

Frente.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/72677-150616851328022019-assinado(8981).pdf 

 

(Registra presença o Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur) 

 

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

do Regimento Interno, à Comissão de Justiça. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 64. Projeto de Resolução  n.º 016/2019, da Deputada Janete de Sá, que 

revoga as comendas criadas e não entregues num período de 5 anos consecutivos. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/72793-131506581707032019-assinado.pdf  

  

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

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 65. Pareceres n.
os

 13/2018, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade, juridicidade/legalidade, 04/2018, da Comissão de Defesa do Consumidor e 49/2018, da 

Comissão de Finanças, ambos pela aprovação, ao Projeto de Lei  n.º 382/2017, do Deputado Dr. Rafael  

Favatto, que dispõe sobre o peso das embalagens do saco de cimento. (Em anexo digital, por se tratar de 

matéria correlata, Projeto de Lei n.
o
 68/2019, de autoria do Deputado Enivaldo dos Anjos).  

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=55544&arquivo=Arquivo%2fDocuments%

2fPL%2f14595904102017.pdf  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/72630-100346335827022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/72644-142617058627022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/72677-150616851328022019-assinado(8981).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/72793-131506581707032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=55544&arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fPL%2f14595904102017.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=55544&arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fPL%2f14595904102017.pdf
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O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Publique-se.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 66. Parecer n.
o
 322/2018, da Comissão de Justiça, pela rejeição do 

despacho denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei  n.º 135/2018, do Deputado 

Sergio Majeski, que Altera a Lei  n.º 9.462, de 11 de junho de 2010, que instituiu o Sistema Estadual de 

Unidades de Conservação - SISEUC, para criar a categoria de Unidade de Conservação denominada 

Estrada-Parque Estadual.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=61513&arquivo=Arquivo%2fDocuments%

2fPL%2f15034717052018-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 67. Requerimento  n.º 115/2019, do Deputado Fabrício Gandini, com 

base no artigo 305, I, de licença para desempenhar missão autorizada, no período de 24/03 a 31/03/2019 

Microsoft EBC – Executive Briefing Center, no headquarter da Microsoft em Fort Lauderdale – Flórida, 

USA e todos os custos relativos ao evento serão de responsabilidade da empresa que efetuou o convite.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72618-112200127627022019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Defiro.  À Secretaria para providenciar ato de 

licença. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 68. Requerimento  n.º 117/2019, da Deputada Iriny Lopes e outros, de 

formação da Frente Parlamentar em Defesa da Estadualização da Companhia Docas do Espírito Santo - 

CODESA.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72658-162732153027022019-

assinado(8968)(8971)(8967)(8966)(8969)(8975)(8972)(8976)(8970)(8973).pdf  

 

69. Requerimento  n.º 118/2019, da Deputada Iriny Lopes e outros, de formação da Frente 

Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72684-150916742328022019-

assinado(8991)(8987)(8988)(8990)(8989)(8992)(8994)(8993)(8986).pdf  

 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Defiro.  À Secretaria para providenciar ato de 

criação das duas frentes parlamentares. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 70. Requerimento  n.º 119/2019, do Deputado Hudson Leal, de 

desarquivamento do Projeto de Lei  n.º 12/2015, que torna obrigatória a reserva de mesas e cadeiras para 

portadores de necessidades especiais, idosos e gestantes nas praças de alimentação dos shoppings centers e 

restaurantes.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72702-092708999201032019-assinado.pdf  

 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=61513&arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fPL%2f15034717052018-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=61513&arquivo=Arquivo%2fDocuments%2fPL%2f15034717052018-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72618-112200127627022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72658-162732153027022019-assinado(8968)(8971)(8967)(8966)(8969)(8975)(8972)(8976)(8970)(8973).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72658-162732153027022019-assinado(8968)(8971)(8967)(8966)(8969)(8975)(8972)(8976)(8970)(8973).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72684-150916742328022019-assinado(8991)(8987)(8988)(8990)(8989)(8992)(8994)(8993)(8986).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72684-150916742328022019-assinado(8991)(8987)(8988)(8990)(8989)(8992)(8994)(8993)(8986).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72702-092708999201032019-assinado.pdf
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71. Requerimento  n.º 120/2019, do Deputado Hudson Leal, de desarquivamento do Projeto de Lei  

n.º 144/2015, que dispõe sobre a identificação dos profissionais de educação física contratados por 

estabelecimentos que exerçam atividades ligadas às áreas de atividades físicas e do desporto, conforme 

critérios estabelecidos pelos arts. 2º, I, II, III E 3º da Lei Federal 9.696, de 1998 e da Resolução  n.º 52, de 

2002 do Conselho Federal de Educação Física – CONFEF.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72703-093048843501032019-assinado.pdf  

 

72. Requerimento  n.º 121/2019, do Deputado Hudson Leal, de desarquivamento do Projeto de Lei  

n.º 251/2015, que estabelece a obrigatoriedade de academias, clubes desportivos e demais estabelecimentos 

de práticas desportivas a disponibilizarem profissionais de educação física qualificados para o atendimento 

de emergência no âmbito do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72704-093241968701032019-assinado.pdf  

 

73. Requerimento  n.º 122/2019, do Deputado Hudson Leal, de desarquivamento do Projeto de Lei  

n.º 401/2015, que Institui a obrigatoriedade dos Cartórios do Estado do Espírito Santo a aceitar o protesto de 

moradores inadimplentes que estiverem devendo o condomínio ou aluguel.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72705-093455765901032019-assinado.pdf  

 

74. Requerimento  n.º 123/2019, do Deputado Hudson Leal, de desarquivamento do Projeto de Lei  

n.º 334/2017, que institui o Dia do Combate ao Câncer de Colorretal.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72706-093639500501032019-assinado.pdf  

 

75. Requerimento  n.º 124/2019, do Deputado Hudson Leal, de desarquivamento do Projeto de Lei  

n.º 450/2017, que declara Utilidade Pública o Instituto de Gestão e Humanização - IGH.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72707-093802688201032019-assinado.pdf  

 

76. Requerimento  n.º 125/2019, do Deputado Hudson Leal, de desarquivamento do Projeto de Lei  

n.º 403/2017, que determina que todo numerário ou bens apreendidos no Estado, originado do tráfico de 

drogas sejam utilizados em apoio às Instituições de Recuperação de Dependentes Químicos com 

reconhecimento de utilidade pública estadual.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72708-094002360301032019-assinado.pdf  

 

77. Requerimento  n.º 126/2019, do Deputado Hudson Leal, de desarquivamento do Projeto de Lei  

n.º 328/2018, que obriga as Organizações Sociais (OSS) com Contrato de Gestão celebrados com o Executivo 

Estadual a divulgar, em seus sites ou no Portal da Transparência do Governo do Estado,  informações 

relativas à remuneração dos contratados, receitas e despesas e suas prestações de contas encaminhadas ao 

Tribunal de Contas do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72709-094213126301032019-assinado.pdf  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72703-093048843501032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72704-093241968701032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72705-093455765901032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72706-093639500501032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72707-093802688201032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72708-094002360301032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72709-094213126301032019-assinado.pdf
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78. Requerimento  n.º 127/2019, do Deputado Hudson Leal, de desarquivamento do Projeto de Lei  

n.º 173/2018, que concede remição de pena de um dia ao condenado em regime fechado ou semi-aberto que 

doar sangue ao banco de sangue estadual.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72710-094341079601032019-assinado.pdf  

 

79. Requerimento  n.º 128/2019, do Deputado Hudson Leal, de desarquivamento do Projeto  n.º 

172/2018, que concede dispensa de ponto e dia de descanso ao servidor público civil ou militar que doar 

sangue ao Banco de Sangue Estadual.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72711-094527329801032019-assinado.pdf  

 

80. Requerimento  n.º 129/2019, do Deputado Hudson Leal, de desarquivamento do Projeto  n.º 

404/2017, que torna obrigatória a presença de médico socorrista, enfermeiros e pessoal devidamente 

capacitado assim como a utilização de ambulância UTI munida de equipamentos e materiais de primeiros 

socorros, inclusive oxigênio e desfibrilador nos eventos de Corridas de Rua no Estado do Espírito Santo.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72712-094720439501032019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Com a palavra o Deputado Hudson Leal, antes 

de eu proferir o despacho. 

 

O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – Eu gostaria de retirar de pauta o item 75 e recorrer à Comissão de 

Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Defiro a retirada de pauta do item 75 e defiro 

os demais requerimentos.  

V. Ex.ª recorre à Comissão de Justiça qual projeto? 

 

O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – Todos que ele leu e que não foram aprovados. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Não, foram deferidos. 

 

O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – Foram deferidos? Ele falou que foram indeferidos... Devolveu ao 

autor... Mas está bom. Vou esperar o outro, que o outro vai ser devolvido. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – V. Ex.ª tem prestígio aqui na Mesa e no 

Plenário. V. Ex.ª sabe disso. 

 

O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – Passaram todos? 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − PDT) – Todos. É um privilegiado. 

V. Ex.ª quer recorrer inclusive do deferimento positivo da Mesa? Não? 

 

(Registra presença o Senhor Deputado Dary Pagung) 

 

O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – Não.  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72710-094341079601032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72711-094527329801032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72712-094720439501032019-assinado.pdf
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 81. Requerimento  n.º 130/2019, do Deputado Capitão Assumção, 

indicando Sr. Hernades Moreira Bermudes, Coordenador Administrativo da CIPE – RIO DOCE, para fazer 

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

Legislativa de Proteção ao Rio Doce que será realizada entre os dias 18 e 22 de março do corrente ano.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72754-181313929301032019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 82. Requerimento de Informação  n.º 019/2019, do Deputado Alexandre 

Xambinho, ao Secretario Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, solicitando relação dos serviços 

prestados pelas Autoescolas e Clinicas credenciadas pelo Detran-ES de CNH nova, renovação de CNH, 

dentre outras matérias correlatas.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72629-100041929227022019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 83. Requerimento de Informação  n.º 020/2019, do Deputado Coronel 

Alexandre Quintino, ao Secretario de Estado dos Transportes e Obras Públicas do Espírito Santo, 

solicitando informações acerca das obras de asfaltamento da Rodovia ES 379, que liga os municípios de 

Castelo/ES a Muniz Freire/ES bem como a Rodovia ES 166 que liga o município de Castelo a Vargem 

Alta/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72648-150421470027022019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 84. Requerimento de Informação  n.º 021/2019, da Deputada Iriny 

Lopes, ao Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, solicitando dados referentes ao 

feminicídio de mulheres negras no âmbito do Estado no período de 2016 até 2018.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72662-172920161327022019-assinado.pdf 

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 85. Requerimento de Informação  n.º 022/2019, da Comissão de 

Educação, ao Secretário de Estado da Educação, sobre condições de segurança dos prédios público, em 

especial aos da Educação, dentre outras matérias correlatas.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72666-084842113028022019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 86. Requerimento de Informação  n.º 023/2019, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Secretário de Estado de Justiça, solicitando informações sobre denúncias anônimas de que 

Agentes de Segurança não habilitados no Controle de Acesso de Unidades Prisionais do Estado estão 

manuseando equipamentos radiológicos.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72754-181313929301032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72629-100041929227022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72648-150421470027022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72662-172920161327022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72666-084842113028022019-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/RQI/72695-173421699328022019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 87. Requerimento de Informação  n.º 024/2019, do Deputado Carlos 

Von, ao Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, solicitando cópia do projeto de duplicação 

da BR 101, que abrange o perímetro de Guarapari/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72830-175926088707032019-assinado.pdf 

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 88. Requerimento de Informação  n.º 025/2019, do Deputado Sergio 

Majeski, ao Secretário de Estado da Educação, sobre informações relacionadas à destinação que será dada 

ao terreno desmembrado da Escola Estadual Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, no município de 

Vitória.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72913-122111301911032019-assinado.pdf  

 

89. Requerimento de Informação  n.º 026/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de Estado 

da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 20 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72912-122937990511032019-assinado.pdf  

 

90. Requerimento de Informação  n.º 027/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de Estado 

da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 19 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72911-121757988911032019-assinado.pdf  

 

91. Requerimento de Informação  n.º 028/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de Estado 

da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 18 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72910-121724770111032019-assinado.pdf  

 

92. Requerimento de Informação  n.º 029/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de Estado 

da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 17 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72909-121655426311032019-assinado.pdf  

 

93. Requerimento de Informação  n.º 030/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de Estado 

da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 16 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72695-173421699328022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72830-175926088707032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72913-122111301911032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72912-122937990511032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72911-121757988911032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72910-121724770111032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72909-121655426311032019-assinado.pdf
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72908-121328347711032019-assinado.pdf  

 

94. Requerimento de Informação  n.º 031/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de Estado 

da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 15 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72906-121054613011032019-assinado.pdf  

 

95. Requerimento de Informação  n.º 032/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de Estado 

da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 14 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72905-120923112711032019-assinado.pdf  

 

96. Requerimento de Informação  n.º 033/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de Estado 

da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 13 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72904-120849362711032019-assinado.pdf  

 

97. Requerimento de Informação  n.º 034/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de Estado 

da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 12 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72903-120803878211032019-assinado.pdf  

 

98. Requerimento de Informação  n.º 035/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de Estado 

da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 10 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72901-115937127111032019-assinado.pdf  

 

99. Requerimento de Informação  n.º 036/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de Estado 

da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 11 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72902-120720206211032019-assinado.pdf  

 

100. Requerimento de Informação  n.º 037/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de 

Estado da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 09 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72900-113224998411032019-assinado.pdf  

 

101. Requerimento de Informação  n.º 038/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de 

Estado da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 08 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72908-121328347711032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72906-121054613011032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72905-120923112711032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72904-120849362711032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72903-120803878211032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72901-115937127111032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72902-120720206211032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72900-113224998411032019-assinado.pdf
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72894-113137263911032019-assinado.pdf  

 

102. Requerimento de Informação  n.º 039/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de 

Estado da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 07 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72893-113058154511032019-assinado.pdf  

 

103. Requerimento de Informação  n.º 040/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de 

Estado da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 06 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72892-112918591711032019-assinado.pdf  

 

104. Requerimento de Informação  n.º 041/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de 

Estado da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 05 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72891-112812622811032019-assinado.pdf  

 

105. Requerimento de Informação  n.º 042/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de 

Estado da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 04 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72889-112603560011032019-assinado.pdf  

 

106. Requerimento de Informação  n.º 043/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de 

Estado da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 03 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72888-112257044011032019-assinado.pdf  

 

107. Requerimento de Informação  n.º 044/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de 

Estado da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 02 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72887-112212856411032019-assinado.pdf  

 

108. Requerimento de Informação  n.º 045/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao Secretário de 

Estado da Educação, sobre informações quanto ao cumprimento da Meta 01 do Plano Estadual de Educação 

(2015/2025) – Lei  n.º 10382/2015.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72885-112125809411032019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 2.ª parte do Expediente sujeito à deliberação. 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72894-113137263911032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72893-113058154511032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72892-112918591711032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72891-112812622811032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72889-112603560011032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72888-112257044011032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72887-112212856411032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/72885-112125809411032019-assinado.pdf
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109. Requerimento de Urgência  n.º 011/2019, do Deputado Marcelo Santos, Líder do Bloco 

Parlamentar, ao Projeto de Resolução  n.º 011/2019, de autoria do Deputado Dr. Rafael Favatto, que altera e 

revoga dispositivos da Resolução  n.º 1.370, de 14 de dezembro de 1982.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/72772-113522302707032019-assinado.pdf  

 

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

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

Aprovado.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 110. Requerimento de Urgência  n.º 012/2019, do Deputado Marcelo 

Santos, Líder do Bloco Parlamentar, ao Projeto de Lei  n.º 020/2019, de autoria do Deputado Dr. Rafael 

Favatto, que estabelece normas para os hotéis, pensões, motéis, flats e similares que ofereçam serviço de 

hospedagem, disponibilizarem para seus hóspedes, sem qualquer acréscimo no preço da hospedagem, café 

da manhã (desjejum) adequado ao consumo de portadores da diabetes.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/72771-113035630207032019-assinado.pdf  

 

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

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

Aprovado.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 111. Requerimento  n.º 114/2019, do Deputado Alexandre Xambinho e 

outros, com base no artigo 58 do Regimento Interno, de criação da Comissão Especial em Defesa, Inovação e 

Melhoria da Segurança Pública do Município da Serra, formada por 03 (três) membros, para no prazo de 

360 (trezentos e sessenta) dias, fiscalizar, debater, discutir, propor ações de politicas públicas de segurança 

no Município da Serra/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72628-094607224127022019-

assinado(8947)(8940)(8944)(8946)(8948)(8955)(8954)(8936)(8951)(8941)(8935)(8934)(8933)(8939)(8949)(8942)

(8943)(8952)(8950)(8953)(8945)(8932).PDF  

 

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

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

Aprovado.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 112. Requerimento n.º 47/2019, da Comissão de Educação, de Sessão 

Solene, em homenagem ao Dia do Professor, a  realizar-se  às 19:00 horas, do dia 15 de outubro do corrente 

ano.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/72664-084546065828022019-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) 

Aprovado.  

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: a pedido do autor, o item 113, do Doutor Hércules, foi retirado.   

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/72772-113522302707032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/72771-113035630207032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72628-094607224127022019-assinado(8947)(8940)(8944)(8946)(8948)(8955)(8954)(8936)(8951)(8941)(8935)(8934)(8933)(8939)(8949)(8942)(8943)(8952)(8950)(8953)(8945)(8932).PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72628-094607224127022019-assinado(8947)(8940)(8944)(8946)(8948)(8955)(8954)(8936)(8951)(8941)(8935)(8934)(8933)(8939)(8949)(8942)(8943)(8952)(8950)(8953)(8945)(8932).PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72628-094607224127022019-assinado(8947)(8940)(8944)(8946)(8948)(8955)(8954)(8936)(8951)(8941)(8935)(8934)(8933)(8939)(8949)(8942)(8943)(8952)(8950)(8953)(8945)(8932).PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/72664-084546065828022019-assinado.pdf
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114. Requerimento n.º 49/2019, do Deputado Hudson Leal, de Sessão Especial, para  promoção de 

debates e palestras sobre o “Combate a Violência contra a Mulher”, a  realizar-se  às 19:00 horas, do dia 01 

de abril do corrente ano.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/72777-095105326008032019-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) 

Aprovado.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 115. Indicação  n.º 280/2019, do Deputado Sergio Majeski, ao 

Governador do Estado, para reforma e ampliação das instalações da E.E.E.F.M Pedro de Alcântara 

Galveas, 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/72279-155131266515022019-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: 116. Indicação  n.º 386/2019, da Deputada Janete de Sá, ao Governador 

do Estado, para instalação de torre de telefonia móvel e internet 3G para atender a Região de Pontal e 

Resgate, em Ibatiba e São José,  Distrito de Irupi/ES 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72513-114250102725022019-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: 117. Indicação  n.º 420/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 

Governador do Estado, para tratamento de água e esgoto nas comunidades de Santa Clara e Criciúma, no 

município de Ibatiba/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72615-173022108626022019-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: 118. Indicação  n.º 421/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao 

Governador do Estado, para instalação de redutores de velocidade na Rodovia ES – 190, na localidade de 

Mundo Novo, distrito de Dores do Rio Preto/ES.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/72777-095105326008032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72279-155131266515022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72513-114250102725022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72615-173022108626022019-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/72543-174455838925022019-assinado.pdf  

 

119. Indicação  n.º 422/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador do Estado, para 

viabilização de 100 (cem) unidades de tatame, a fim de atender a Comunidade São Lourenço,  no município 

de Santa Tereza/ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72545-174614760925022019-assinado(8901).pdf 

 

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

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Senhor presidente, gostaria de discutir.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Deputado Rafael Favatto, presidente da 

Comissão de Meio Ambiente, para discutir as respectivas matérias lidas pelo 1.º Secretário, Deputado Luciano 

Machado. V. Ex.ª tem o tempo regimental.  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Presidente, hoje gostaria de discutir a minha 

Indicação n.º 421/2109, ao Governo do Estado, para instalação de redutores de velocidade na rodovia ES 190, na 

localidade de Mundo Novo, distrito de Dores do Rio Preto, onde a comunidade solicita que sejam instalados 

redutores de velocidade. É uma área turística de Dores do Rio Preto que necessita de uma maior atenção do Estado.  

Mas, gostaria também de falar sobre o projeto apresentado, o Projeto de Resolução n.º 11/2019, de minha 

autoria, em que altera a Resolução n.º 1.370, de 14 de dezembro de 1982, que fica instituído pelo Poder Legislativo 

a Comenda Loren Reno...  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Só um minutinho, Deputado Rafael. Deputado 

Renzo, o Deputado Rafael Favatto está falando ali, é para V. Ex.ª prestar atenção.  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – ... que será conferida a brasileiros ou estrangeiros 

que se destacarem nas áreas de educação, saúde, legislativa e de jornalismo.  

No início de 1907, o missionário Loren Reno chega a Vitória com sua esposa Aline, onde constitui sua 

família, fixa residência e cria uma pequena sala de aula que dará início às atividades do Colégio Americano Batista. 

O dinâmico mister Reno transitava com desenvoltura junto à sociedade capixaba. Suas ações em prol da 

população traduzia em vários serviços e obras, visto ao reconhecimento de seu trabalho por diferentes profissionais 

em diversas áreas. Como bom educador soube gerar sonhos, fazendo com que o corpo discente evoluísse por 

intermédio de ações assertivas e planejadas. Assim, seus alunos se tornaram professores, médicos, enfermeiros, 

parlamentares, jornalistas, advogados, artistas e industriais, fazendo jus em receber uma homenagem com o nome 

de um dos maiores educadores do Espírito Santo, que foi uma das bases para a formação profissional. 

Assim, essa proposta de resolução é o reconhecimento aos homens e mulheres que, por um período curto, 

médio ou longo, fizeram e continuam fazendo muito pelo nosso estado do Espírito Santo. Razão pela qual conto 

com o apoio dos nobres colegas parlamentares. Obrigado. 

 

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

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

Aprovadas. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 120. Indicação  n.º 423/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 

Governador do Estado, para instituir o Programa de Conscientização sobre os Riscos de Dirigir com Sono.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72543-174455838925022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72545-174614760925022019-assinado(8901).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/72616-181203692326022019-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: 121. Indicação  n.º 424/2019, do Deputado Theodorico Ferraço, ao 

Governador do Estado, para implantação de torre de telefonia celular no Distrito de São Francisco, no 

município de Afonso Cláudio/ES.   

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72638-121812588327022019-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: 122. Indicação  n.º 425/2019, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para construção de uma unidade Instituto Médico Legal (IML) na cidade de 

Guaçuí/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72626-085157232427022019-assinado.pdf  

 

123. Indicação  n.º 426/2019, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, para 

construção de um Trevo na entrada da comunidade de Taquaruçu e 02 redutores de velocidade ou 02 

radares, no km 164 na BR 262, 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/72533-165153347425022019-assinado.pdf  

 

124. Indicação  n.º 427/2019, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, para reparo 

na rede elétrica e a instalação de um redutor de velocidade nas mediações da escola  CRRMTI Monsenhor 

Miguel de Sanctis, de Guaçuí/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72532-165109362925022019-assinado.pdf  

 

(Registra presença o Senhor Deputado Erick Musso) 

 

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

  

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO MACHADO – PV) – Presidente, quero fazer a justificativa da 

Indicação n.º 425/2019. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Com a palavra o Deputado Luciano Machado 

para discutir. 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72616-181203692326022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72638-121812588327022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72626-085157232427022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72533-165153347425022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72532-165109362925022019-assinado.pdf
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O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO MACHADO – PV) – Vou fazer a justificativa da Indicação n.º 

425/2019 para a construção de uma unidade de Instituto Médico Legal na cidade de Guaçuí - o famoso IML. 

É uma reivindicação antiga. Nós somos uma região polo. Guaçuí está num polo regional, tem o Corpo de 

Bombeiros. As justificativas são as seguintes, e o Deputado Theodorico Ferraço já fez essa solicitação verbal, eu já 

sei, então nós podemos unir forças para atrair essa possibilidade que, claro, vai gerar um gasto para o Estado, mas 

pode gerar uma economia grande também. 

O IML mais próximo da região do Caparaó é situado em Cachoeiro, tendo insuficiência de corpo técnico 

para atender à região Sul, causando diversos transtornos aos familiares, pela excessiva demora em relação à 

liberação de corpos. 

Nesse último final de semana mesmo, houve um assassinato às 9h da manhã, oito e pouco da manhã, num 

município entre Dores e Divino São Lourenço e Guaçuí. Foi entre os três municípios. O corpo só foi retirado do 

local, no setor rural, às 16h, e só chegou a Dores do Rio Preto para o velório, no outro dia, às 14h. Enfim, é um 

transtorno, é um sofrimento maior ainda para a família. 

 

O Sr. Delegado Danilo Bahiense – (PSL) – Um aparte, Deputado Luciano. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO MACHADO – PV) – Ok, meu querido deputado. 

 

O Sr. Delegado Danilo Bahiense – (PSL) – Eu concordo plenamente com V. Ex.ª. Inclusive, há 

dificuldade muito grande com relação a todos os SMLs no interior do estado. Tanto Cachoeiro quanto Colatina e 

Linhares onde em alguns finais de semana não temos médicos em nenhum dos três; muitos corpos têm que ser 

transferidos para Vitória e a situação fica muito prejudicada naquela região. 

Eu concordo com V. Ex.ª, mas é necessária a contratação de mais servidores, tais como médicos legistas e 

auxiliares de médico legal, além de motoristas. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO MACHADO – PV) – Ok, obrigado pela colaboração.  

Presidente Deputado Marcelo Santos, peço mais um minuto para concluir. 

A cidade de Guaçuí já possui sede do Corpo de Bombeiros que atende à região do Caparaó, ficando mais 

viável a instalação de um IML, inclusive indicação de uma área para a construção do mesmo, entre outras 

argumentações. 

O trabalho desenvolvido facilitará o atendimento à população da região que engloba a cidade de Alegre, 

Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iúna, Irupi, Jerônimo Monteiro, São José do 

Calçado, entre outras cidades circunvizinhas do estado do Rio de Janeiro e Minas.  

Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Terminado assim o tempo regimental para que 

pudéssemos fazer a leitura do Expediente para simples despacho, como também a leitura do Expediente sujeito à 

deliberação, passamos, então, à fase das Comunicações.  

Com a palavra o deputado e ex-vascaíno Hércules Silveira.  

  

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) - Senhor presidente e prezados colegas deputados e deputadas. 

Mais uma vez o primeiro, ali, no painel. Os meninos mais rápidos mais uma vez ficaram para trás. E não é tanta 

novidade eu ser o primeiro, mas tenho que registrar isso. 

Luciano, por gentileza, queria que você passasse ali, no painel... 

 

O Sr. Luciano Machado – (PV) - Doutor Hércules, meu deputado, quando falar Luciano, fale que não é o 

Machado. Senão fico só de orelha puxada.  
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O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) -  Tá bom.  

Quero mostrar ali. Na sexta-feira anterior ao Carnaval - o Carnaval foi no sábado - eu estava o dia inteiro 

representando a Comissão de Saúde no Hospital das Clínicas, o elefante branco, com a Cristiane, enfermeira, uma 

batalhadora com relação a doenças raras. E tivemos um trabalho muito bom. Foi o dia inteiro no seminário falando 

sobre doenças raras.  

Cristiane é um baluarte. Quem não conhece essa moça, essa enfermeira, deveria conhecer o trabalho dessa 

batalhadora, dessa missionária.  

A próxima foto, também na quinta-feira passada. Fizemos uma visita técnica junto com a Comissão de 

Saúde. Fui ao Hospital Francisco de Assis, em Guarapari, para ver aquelas denúncias que estavam acontecendo na 

imprensa. Fomos lá. Nessa foto estou chegando lá com a direção técnica do hospital e realmente vi o hospital bem 

arrumado. Visitei e entrevistei várias pessoas. Fui à Utin, enfim, fui a várias repartições, ao centro cirúrgico, fui ao 

serviço social, fui à recepção. Todos muito satisfeitos.  

Então, as denúncias que ocorreram, naturalmente têm que ser apuradas e a Comissão de Saúde não tem 

poderes para isso. É ao CRM que vamos encaminhar o relatório que pedimos.  

A próxima foto, ninguém é de ferro. Estou no carnaval da Barra do Jucu, com nossas bandas de congo - as 

três bandas de congo da Barra do Jucu - e o bloco Surpresa e outros. Então, eu também estava ali no carnaval, dia 

03, fazendo a alegria do povo da Barra.  

A próxima foto, mais uma vez na Barra do Jucu. Sou considerado nativo barrense e me orgulha muito ser 

considerado assim porque a Barra é o lugar que tem a cultura, a arte e a inteligência de Vila Velha e do Espírito 

Santo.  

Nessa próxima foto, no dia 08, numa sexta-feira. Campeão, dê um take, nessa camisa, por favor? Essa 

camisa ganhei da doutora Hermínia, doutora Cláudia, da doutora Joana, promotora de Justiça, no teatro de Vila 

Velha, sexta-feira passada, pela manhã. De homem, na mesa, só tinham eu, o Prefeito Max Filho, e duas 

vereadoras, também de Vila Velha: vereadora Patrícia e Dona Arlete. Então, estávamos trabalhando também em 

favor da mulher. E o ônibus cor-de-rosa estava lá com doutora Hermínia.  

A próxima foto mostra a Nilzete, do Balneário Ponta da Fruta, do Morro da Lagoa. Nilzete é uma 

batalhadora. Ao fundo, o ônibus cor-de-rosa com o qual estávamos fazendo esse movimento. Precisávamos de mais 

homens lá; foram poucos.  

Ontem à noite, nós tivemos uma audiência pública aqui com a Comissão de Saúde porque ontem foi o dia 

em que fizemos a lei para comemorar as entidades filantrópicas, os hospitais e as Santas Casas. 

Essa foto mostra a Comissão de Saúde, estando presentes todos os que fizeram parte da Mesa: o secretário 

de Saúde e também outros.  

Essa foto registra a reunião, hoje de manhã, na Comissão de Saúde, com o Doutor Lauro Vasconcellos, 

sobre a Semana do Rim. O Doutor Lauro fez uma palestra brilhante.  

A última foto traz o Doutor Lauro, a enfermeira Ana e nós, da Comissão de Saúde.  

Sobre o nosso projeto de lei que está em andamento, o Governador Witzel, do Rio de Janeiro, sancionou a 

lei; a nossa está em tramitação. Aquele que for condenado por violência contra a mulher não pode trabalhar no 

serviço público. É nossa lei. Espero que tramite e que nossos pares possam aprovar.  

Muito obrigado. 

 

(Registram presença os Senhores Deputados Freitas, Janete de Sá e Raquel Lessa) 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Obrigado, Doutor Hércules da Silveira.  

Agora, com a palavra Dr. Rafael Favatto.  

Esta é a décima segunda sessão ordinária da décima nona Legislatura. Agora, 15h36min. Obrigado pela 

audiência a todos na TV Assembleia. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Pela ordem, senhor presidente! 
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O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – A senhora quer falar, deputada? 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Quero recorrer do Projeto de Lei n.º 124/2019 à Comissão de Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Defiro, Deputada Janete de Sá, que comandou 

muito bem hoje a Comissão de Agricultura. 

Cada dia aprendo um pouco mais com V. Ex.ª 

Rafael, é com o senhor.  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Obrigado, Presidente Torino.  

Senhoras e senhores deputados, hoje eu falo sobre um projeto de nossa autoria que está tramitando na Casa 

desde 2018. Nós nos preocupamos com os trabalhadores da construção civil, sobre a dimensão e peso das 

embalagens de sacos de cimento. Nós demos entrada aqui em 2018.  

Vou ler uma parte: 

A intenção é para proteger a saúde dos trabalhadores da construção civil. 

Apresentei na Assembleia um projeto de lei que visa proteger a saúde dos trabalhadores da construção 

civil. 

Caso o meu projeto seja aprovado, os produtores capixabas de sacos de cimento deverão assegurar ao 

consumidor a oferta de embalagens contendo dez, quinze e vinte e cinco quilos do produto. 

Hoje, o saco de cimento com peso de cinquenta quilos está causando danos à coluna vertebral dos 

profissionais que precisam carregá-lo. Essa sobrecarga, em pouco tempo, gera problemas ortopédicos e musculares 

que diminuem a produtividade, tornando o trabalhador um frequentador assíduo dos serviços de saúde.  

Além dos trabalhadores, esse projeto irá gerar economia para a sociedade civil, já que o cimento é um 

produto perecível de difícil armazenamento.  

Hoje, as embalagens de cinquenta quilos são usadas para grandes construções, mas, se você tem uma 

pequena reforma na sua casa e você quer utilizar do produto cinco quilos, dez quilos ou quinze quilos, você precisa 

necessariamente comprar um saco de cinquenta quilos do produto; e, se usar cinco ou dez quilos, vai deixar 

quarenta quilos sendo estragados. 

O nosso projeto também visa à economia e ao movimento da nossa economia, visto que várias lojas terão 

de colocar esse produto à disposição do mercado capixaba. 

O que um pequeno construtor que vai realizar alguns reparos em sua casa faz com o restante do material? 

Em países da Europa e da América Latina, já usam sacos de cimento de menores proporções.  

Na justificativa, eu coloquei que visa reduzir os riscos à saúde dos trabalhadores da construção civil.  

Esse é um projeto que está em tramitação, já recebeu os pareceres da Comissão de Justiça, pela legalidade; 

na Comissão de Finanças, pela aprovação; e que vai agora para ser votado nas próximas sessões aqui no plenário da 

Casa.  

Outro projeto de nossa autoria, que foi lido hoje, pedido o regime de urgência, sobre o café da manhã, a 

refeição mais importante do dia. Em diversos países o café da manhã já é tratado como a principal refeição do dia. 

E aqui, culturalmente, a nossa principal refeição é o almoço e a janta. E eu instituo neste projeto, a nossa 

preocupação é com os portadores de diabetes, para que a rede hoteleira, para que as pousadas ofereçam aos seus 

hóspedes um serviço diferenciado, um café da manhã para diabéticos, sem cobrar a mais pelo serviço, onde você 

pode ir, em um hotel, e vai ter produtos especiais de uma dieta especial, para diabéticos, não contendo açúcar, que é 

oferecido à população. Pensando também no sobrepeso que acomete um grande percentual do nosso país.  

A importância desse projeto é na qualidade de vida e na saúde das pessoas que usam a rede hoteleira, mas 

que na realidade, não podem nem tomar o café da manhã em determinados espaços porque não é oferecido. Tenho 

que fazer justiça aqui porque grande parte da rede hoteleira já oferece aos seus hóspedes uma alimentação 
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diferenciada para essas pessoas que solicitam. Nós estamos apenas regulamentando e expandindo para toda rede 

hoteleira e as pousadas que ainda não o fazem.  

Muito obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES - PSL) – Obrigado Deputado Dr. Rafael Favatto. Agora 

com a palavra o Deputado Sergio Majeski. 

 

A SR.ª  RAQUEL LESSA-  (PROS) – Senhor presidente, antes do deputado chegar à tribuna eu queria 

recorrer ao Projeto de Lei n.º 142.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES - PSL) – Deferido. 

 

A SR.ª  RAQUEL LESSA-  (PROS) – Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES - PSL) – Com a palavra agora o Deputado Sergio 

Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – Obrigado, presidente. 

Meus cumprimentos à Mesa, aos colegas presentes no plenário, àqueles que nos visitam nas galerias no dia 

de hoje, aos funcionários da Casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia no dia de hoje. 

No domingo foi aberta a Campanha da Fraternidade em todo o Brasil, proposta pela CNBB neste ano, cujo 

tema é Fraternidade e Políticas Públicas. Eu já tinha falado sobre isso na semana que antecedeu o Carnaval. É uma 

grande oportunidade para que a igreja faça uma grande reflexão sobre o que são as políticas públicas, a sua 

necessidade e como é que elas são executadas no Brasil.  

Políticas públicas, sejam elas de que tipo forem, não são fáceis para dar cabo a problemas que se arrastam 

há décadas ou mesmo há séculos. Hoje, para grande parte do Brasil, emergencial é resolver o problema da 

violência. Se não resolver, mitigar, reduzir. Todos os dias a gente abre os jornais e estão lá situações de roubo, 

arrombamentos, assassinatos, espancamento, bala perdida. E no interior do estado que, por muito tempo, eram 

cidades livres desses problemas, hoje enfrentam os mesmos problemas da região da Grande Vitória. Eu poderia 

falar de vários municípios aqui, poderia falar dos municípios do Norte do estado, de Pinheiros, de Mucurici; ou do 

Sul do estado, de Alegre, de Guaçui; mas eu vou falar de Santa Maria de Jetibá, a minha terra e do Deputado 

Adilson Espindula, que nos últimos anos viu crescer exponencialmente a violência: assalto, assassinato, 

arrombamento, roubos de todos os tipos, tráfico de droga. E as pessoas não sabem mais o que fazer.  Já no primeiro 

mandato e quando o Deputado Adilson Espindula era vereador e presidente da Câmara, já naquela época, o 

Deputado Adilson Espindula procurava a gente para marcar reunião com o secretário, na época o André Garcia,  o 

Deputado Adilson vai lembrar, com lideranças que ele trouxe lá de Santa Maria de Jetibá, sobretudo da região de 

Caramuru, naquela época, para tentar amenizar o problema, o que nunca foi feito. Só piorou a situação por lá. 

Hoje, segundo o próprio Deputado Adilson Espindula me disse, o efetivo de Santa Maria é semelhante ao 

de Itarana. Itarana tem uma população cerca de quatro vezes menor que a população de Santa Maria. Então, Santa 

Maria carece.  

Nós já tivemos uma reunião em janeiro deste ano com o juiz de Santa Maria, representantes da Associação 

do Comércio, Fred Berger e outras pessoas da prefeitura para tratar desses assuntos, e agora, quinta-feira, o 

Deputado Adilson Espindula marcou uma audiência com o secretário, convidou vários representantes de Santa 

Maria de Jetibá, o prefeito, o vice-prefeito e vários outros representantes para, mais uma vez, a gente tentar com o 

Secretário Roberto Sá uma solução. 

A gente sabe que é difícil, a gente entende toda essa dificuldade, mas há de se fazer alguma coisa imediata. 

A gente entende que o problema do efetivo aqui no estado é muito grande porque foi reduzido em mais de dois mil 

o número de policiais militares, mas a gente precisa de uma solução e eu tenho certeza, o Secretário Roberto Sá 
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sempre tem nos recebido muito bem e a audiência que o Deputado Adilson marcou para quinta-feira renderá frutos 

e a gente precisa pensar junto, urgentemente, o que fazer para, pelo menos, mitigar esses problemas. 

Pois não, deputado. 

 

O Sr. Adilson Espindula – (PTB) – Peço um aparte, nobre colega deputado. 

 

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

 

O Sr. Adilson Espindula – (PTB) – Quero parabenizar V. Ex.ª por essa fala. Realmente estamos na 

situação mais difícil de todos os tempos no município de Santa Maria de Jetibá em relação à segurança pública. 

Sei do seu empenho, já no mandato passado, como V. Ex.ª acabou de citar, mas não tivemos, até o 

momento, êxito ainda em nosso município. Com certeza o contingente policial é muito pouco pelo tamanho da 

população de Santa Maria de Jetibá. Na reunião de quinta-feira, na qual quero contar com a presença de V. Ex.ª 

também, para que juntos possamos buscar uma solução em relação à segurança no município de Santa Maria de 

Jetibá, vão participar conosco lideranças religiosas e lideranças políticas do nosso município. Se Deus quiser, nós 

vamos ter êxito. 

Muito obrigado pelo aparte que V. Ex.ª me concedeu! 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu que agradeço o aparte, Deputado Adilson. Tenho certeza que 

com o empenho de V. Ex.ª, a gente pode unir forças nessa situação e tenho certeza que o Governo estará sensível a 

tentar, pelo menos, uma situação, no momento, paliativa, para depois resolver esse problema em uma situação mais 

duradoura. 

Muito obrigado, presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Obrigado, Deputado Sergio Majeski. 

Agora, com a palavra, o Delegado de polícia Lorenzo Pazolini. 

Esta é a fase das Comunicações. Agora três horas e quarenta e oito minutos, muito obrigado pela audiência. 

Às pessoas que estão aqui hoje, obrigado.  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (sem partido) – Senhor presidente em exercício, 

Deputado Torino Marques, senhoras deputadas em plenário, senhores servidores da Casa, estagiários, nossos 

amigos que estão na galeria nos acompanhando, TV Educativa, TV Assembleia, nosso cordial boa-tarde. 

Senhor presidente, voltamos à tribuna hoje, nesta terça-feira, para abordar e trazer um exemplo, Deputada 

Raquel, de que é possível fazer segurança pública sem gasto e com inovação. Nós vamos trazer um exemplo que 

vem lá do Nordeste do país, um exemplo lá de Recife, que foi feito pelo Fabio Silva. Vou ler um breve currículo. 

Fabio Silva, empreendedor social, fundador do movimento Novo Jeito e do Portal Social, 

idealizador do Transforma Brasil, primeira plataforma nacional de voluntariado, e do Transforma 

Recife. 

O que aconteceu? Nós tínhamos, Deputado Adilson, um sério problema com relação à violência nos 

estádios de futebol, sobretudo em Recife, na grande Recife, e o Fabio Silva nos trouxe uma solução eficaz, barata, 

Deputado José Esmeraldo, e que não demandou praticamente nenhum custo. 

É isso que precisamos implementar no estado do Espírito Santo. Chega de soluções mirabolantes. Chega de 

vender ideias que são inexequíveis. Nós precisamos efetivamente de ideias práticas, eficazes e que traduzam 

resultados para a população. 

Capitão Assumção, convido V. Ex.ª, nós vamos assistir a esse vídeo agora, sobre a segurança pública 

dentro do estádio em Recife. Olha como os tidos como hooligans, baderneiros, foram surpreendidos pela iniciativa 

do Fabio e não houve sequer uma ocorrência nesse jogo, nenhuma ocorrência policial. 

 Luciano, solta o vídeo, por favor. (Pausa)  
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  (É exibido o vídeo) 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (sem partido) – O que o Fábio fez? Ele convidou as 

mães das pessoas que iam assistir aos jogos e, sobretudo, aqueles que geravam o maior número de ocorrências, os 

mais violentos, aqueles que brigavam, e fez uma palestra com elas. Colocou coletes, devidamente identificadas, e 

elas eram as seguranças dos jogos na Arena Recife. Era um clássico, Sport e Náutico. Nesse jogo não houve 

nenhuma ocorrência.  

Com isso aí, conseguimos provar que para fazer segurança pública não precisa de muito dinheiro. 

Precisamos sim de boas ideias e de pessoas com disposição para trabalhar. E é isso que precisamos aqui no estado 

do Espírito Santo. Precisamos de gestores que realmente tenham compromisso com a segurança pública do nosso 

estado. Precisamos de gestores que tenham compromisso com o cidadão capixaba. Precisamos de gestores que 

tenham boas ideias e disposição para colocá-las em prática. Fica aí nossa sugestão.  

Só ouço dizer o seguinte: Não tem dinheiro! Não tem dinheiro! Não tem dinheiro! Não tem recurso público 

para fazer isso ou aquilo. A solução, Capitão Assumção, não depende só de dinheiro. A solução depende de boas 

ideias, depende de boas práticas, depende, sobretudo, de disposição para ouvir a população, porque o povo tem a 

solução, só precisa ser ouvido e ter a oportunidade para se manifestar. Custo zero e nenhuma ocorrência no clássico 

Náutico e Sport Recife, na Arena Pernambuco, Deputado Euclério Sampaio.  

Quer um aparte, Deputado? 

 

O Sr. Euclério Sampaio – (DC) – Somente parabenizar V. Ex.ª, Deputado Lorenzo.  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (sem partido) – Obrigado. Devolvo a palavra à Mesa.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Ok. Obrigado, Deputado Lorenzo Pazolini.  

Agora, com a palavra, Vandinho Leite.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Pela ordem, presidente! Enquanto o Vandinho se dirige à 

tribuna... 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Pode ficar à vontade.  

 

O Sr. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Quero recorrer do Projeto de Lei n.º 115/2019 à Comissão de 

Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Defiro.  

Belo cabelo do senhor hoje, Deputado Euclério Sampaio. Estou no seu estilo.  

Vandinho... 

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Senhor Presidente Deputado Torino, presidindo esta sessão, 

demais deputados e deputadas que se fazem presentes no plenário, público que nos assiste através da TV 

Assembleia e também nas galerias, boa tarde a todos.  

O motivo de subir à tribuna nesta tarde é uma preocupação com uma área que tive o privilégio de ser 

secretário de Estado durante um ano. É uma preocupação com uma área que já estamos indo para o terceiro mês do 

Governo e parece que o ano não começou. Gostaria de falar o porquê subi nesta tribuna e cheguei a essa conclusão.  

Os projetos de iniciação científica, de pesquisa, de extensão, de inovação e principalmente de qualificação 

profissional estão parados neste estado; totalmente paralisados. E aí eu tenho feito essas cobranças a diversos 
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membros do Governo, mas hoje, claro, eu tenho que cobrar aqui efetivamente à Secretária de Estado, à Cristina 

Engel.  

A Secretária Cristina foi anunciada antes ainda de o atual Governo começar o mandato. É claro que teve 

um período aí que ela assumiu, mas não assumiu, porque o vínculo é da Universidade Federal, se não me engano, 

foi repassado para o Estado. Mas mesmo assim ela estava indo à Secretaria, estava com uma subsecretária 

respondendo interinamente, mas ela estava ali por trás de todo o procedimento que na Secretaria ocorria. E algumas 

coisas têm me chamado muito a atenção, porque nada anda, nada anda. O Projeto Oportunidades, por exemplo, de 

qualificação profissional, que formou mais de oitenta mil pessoas não anda, porque ela não quis. Porque ela não 

quis! 

Nós preparamos, no ano passado, o processo seletivo. Os professores podem ser contratados a qualquer 

momento. Todo o procedimento. Então, você, cidadão que está me ouvindo neste momento, o Projeto 

Oportunidades não está nas comunidades, porque a Secretária Cristina Engel não quer. Só não pode querer que eu 

fique quieto. Só não pode querer que eu fique quieto, até porque não fui eleito para ficar quieto. E nem para deixar 

de falar o que eu penso.  

Alguns pontos me chamam a atenção, Deputado José Esmeraldo. No dia 13/2 a secretária tomou posse, 13 

de fevereiro, foi anunciada ainda no ano passado. Mas tem o processo de vínculo, 13/2 tomou posse. No dia 16/2, 

três dias depois, Deputado Dary Pagung, ela tirou licença. Eu nunca vi isso na minha vida, Deputado Euclério. A 

pessoa toma posse e três dias depois tem uma licença de dezesseis dias, para tocar algo particular. Eu vou fazer um 

requerimento de pedido de informação para ver se essa licença foi remunerada ou não. Eu não tenho essa 

informação. Lá no site da transparência só fala dessa licença, até porque não foi para nada em relação ao Governo. 

Foi para atividades particulares e profissionais dela.  

E aí tem alguns pontos. Ontem eu falei aqui um pouco com o secretário da Casa Civil. Tem uns pontos que 

me preocupam. Até porque fica parecendo que essa mensagem do Governo, que não vai deixar paralisar coisas que 

vinham dando certo, quando tem atitude de uma secretária assim, parece que isso é tudo conversa-fiada.  

Se a ideia e o discurso do governador, eu percebi claramente aqui ontem ele falando, e que tem o meu 

apoio o Governo Casagrande, mas ele tem que ficar atento com sua equipe, é sempre assim. Não é isso? Se o 

discurso é de que não vamos paralisar os projetos que vinham em andamento para que a gente possa dar 

continuidade e atender a população, por que paralisar alguns? Os projetos de iniciação científica não voltam?  

Ela está falando que o foco dela é inovação. O que na inovação? Na verdade, no dia que ela perceber o foco 

da Secretaria e ver que a parte de pesquisa e inovação é o braço técnico que quem executa é a Fapes – Fundação de 

Amparo e Pesquisa do Espírito Santo –, ela vai perceber que se ela tirar a parte da educação profissional dali, daqui 

a pouco ela vira rainha da Inglaterra.  

Esses são pontos que eu gostaria de deixar claro aqui ao Governo. Eu vinha falando isso, porque eu sou 

muito do diálogo, mas como o diálogo se exauriu e não está sendo possível um entendimento, eu vou subir aqui 

todo dia na tribuna até as coisas voltarem a funcionar. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES - PSL) – Obrigado, Deputado Vandinho Leite. Agora 

quero convidar aqui o Presidente Erick Musso. V. Ex.ª quer assumir aqui presidente? Marcelo Santos também não 

quer? Bom, passamos então da fase das Comunicações, partimos para a Ordem do Dia.  

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

Lei n.º 135/2017, de autoria da ex-Deputada Luzia Toledo, que obriga a presença de guia de turismo local/regional 

do Espírito Santo em excursões de turismo realizadas no Estado, e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 

20/04/2017. Mensagem de Veto n.º 01/2019, publicada no DPL do dia 15/01/2019.   

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

Deputado Gandini. (Pausa) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO − (FABRÍCIO GANDINI− PPS) – Há quorum na Comissão de 

Justiça.  
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Este projeto foi distribuído na Comissão de Justiça pelo Deputado Marcelo Santos. Eu não sei se o 

deputado gostaria de relatar o projeto. 

É veto. 

Ele iria ser avaliado hoje na Comissão de Justiça, então a gente acabou não avaliando, mas precisa ser dado 

em Plenário. 

 

O SR. PRESIDENTE − (ERICK MUSSO − PRB) – Eu queria pedir, tanto ao Deputado Marcelo quanto 

aos nobres colegas, se nós pudermos avançar na questão dos vetos para que nós possamos destravar a pauta e votar 

o projeto do Deputado Capitão Assumção, nosso amigo que tem nos pedido para que a gente possa fazer esse 

trabalho. 

Deputado Marcelo Santos.  

 

O SR. MARCELO SANTOS − (PDT) – Senhor presidente, trata-se do veto total ao Autógrafo de Lei n.º 

188/2018, que obriga a presença de guia de turismo local e regional no Espírito Santo, em excursões de turismo 

realizadas no estado e dá outras providências. 

Projeto de Lei n.º 135/2017, para cumprimento das formalidades constitucionais de praxe. 

Sendo assim, meu parecer, como relator desta comissão, é pela manutenção do veto total. 

É assim que relato. 

Sugiro aos colegas, membros desta comissão, que acompanhem o nobre relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO − (FABRÍCIO GANDINI− PPS) – Matéria em discussão. 

(Pausa) 

Algum deputado gostaria? 

Não havendo, vou passar a colher os votos dos deputados. 

Como vota Deputado Vandinho Leite? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Freitas? (Pausa) 

Deputado Coronel Quintino? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputada Janete de Sá? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Rafael Favatto? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 

Foi o relator. 

Eu acompanho, também, o voto do relator.  

Devolvo à Mesa com maioria dos votos... 

Posso chamar o Deputado Marcos Mansur? (Pausa) 

Não? 

Hudson Leal? (Pausa) 

Com o relator. 

Então, pela unanimidade dos votos, pela manutenção do veto. 

 

O SR. PRESIDENTE − (ERICK MUSSO − PRB) – Em votação. 

Painel está aberto para votação.  

Informo aos senhores e senhoras deputadas que a votação é nominal. 

Os deputados que votarem SIM, mantêm o veto; os que votarem NÃO, o rejeitam. 
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(Procede-se ao registro dos votos) 

 

A Liderança do Governo encaminha voto SIM. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – Presidente, pela ordem! 

Enquanto as pessoas votam, é que na semana anterior ao Carnaval, ficou conversado que na primeira sessão 

pós-Carnaval seria lida a composição da CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE − (ERICK MUSSO − PRB) – Será lida. Nós estamos na primeira sessão pós-

Carnaval. É que ontem foi de prestação de contas. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – Muito obrigado, presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE − (ERICK MUSSO − PRB) – Será lida já, já. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE − (ERICK MUSSO − PRB) – Deputada Janete. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ − (PMN) – Eu quero comunicar o falecimento do Vereador Emerson Grobério. 

Ele era presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Norte. O falecimento dele ocorreu – foi vítima de 

câncer. Estava lutando há muito tempo contra um câncer no cérebro – dia 09/03.  

Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem a esse grande vereador.  

 

O SR. PRESIDENTE − (ERICK MUSSO − PRB) – Logo após a votação nós vamos conceder um 

minuto de silêncio pedido por V. Ex.ª. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA − (PROS) – Pela ordem!     

 

O SR. PRESIDENTE − (ERICK MUSSO − PRB) – Deputada Raquel. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA − (PROS) – Eu queria, também, pedir um minuto de silêncio pela morte de um 

jovem, de São Gabriel da Palha, muito amigo nosso, Ricardo Benincá Pupin. E fazendo aqui junto com a nossa 

amiga Janete, também o Emerson, que também é um grande amigo nosso. 

   

O SR. PRESIDENTE − (ERICK MUSSO − PRB) – Logo após a votação nós vamos conceder. 

 

(De acordo com o registrado no painel eletrônico, não votam os Senhores Deputados Dary 

Pagung, Dr. Emílio Mameri, Dr. Rafael Favatto,  Freitas, Janete de Sá, Pr. Marcos Mansur, 

Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski e Theodorico Ferraço) 

 

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

Assumção, Carlos Von, Coronel Alexandre Quintino, Delegado Danilo Bahiense, Delegado 

Lorenzo Pazolini,  José Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, Euclério Sampaio, Fabrício Gandini, 

Hudson Leal, Luciano Machado, Marcelo Santos, Marcos Garcia, Raquel Lessa, Torino 

Marques e Vandinho Leite; votam NÃO os Senhores Deputados Doutor Hércules e Iriny 

Lopes) 
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Vou proclamar o resultado. 

Vinte e um votos, dezoito SIM, dois NÃO, uma abstenção. 

Fica mantido o veto. 

Comunique-se ao governador. 

 

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

Lei n.º 306/2017. 

Convoco a Comissão de Justiça. 

Já tem parecer. 

O painel está aberto para votação. 

Os deputados que votarem SIM mantém o veto; os que votarem NÃO, rejeitam.  

 

(Procede-se ao registro dos votos)  

 

(De acordo com o registrado no painel eletrônico, não votam os Senhores Deputados Dary 

Pagung,   Freitas, Marcos Garcia, Pr. Marcos Mansur, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados Adilson Espindula, Coronel Alexandre Quintino, 

Dr. Emílio Mameri, José Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, Euclério Sampaio, Fabrício 

Gandini, Janete de Sá, Luciano Machado, Marcelo Santos e Torino Marques; votam NÃO os 

Senhores Deputados Alexandre Xambinho, Capitão Assumção, Carlos Von, Delegado Danilo 

Bahiense, Delegado Lorenzo Pazolini, Doutor Hércules, Dr. Rafael Favatto, Hudson Leal, 

Iriny Lopes, Raquel Lessa e Vandinho Leite) 

 

 

A Liderança do Governo encaminha voto Sim. (Pausa) 

 

Peço aos senhores e senhoras deputadas que possam proferir os seus votos. Deputado Xambinho, Deputado 

Capitão Assumção, Deputado Carlos Von. 

É o veto ao projeto de V. Ex.ª. Quem votar NÃO rejeita o veto. Quem votar SIM mantém o veto. Vou 

proclamar o resultado. Todos votaram?  

 

Vou proclamar o resultado. Vinte e três votos. 

 

 

Votaram SIM onze Senhores Deputados; votaram NÃO onze Senhores Deputados; uma abstenção do 

presidente. 

Fica mantido o veto. Comunique-se ao governador.  

Parabenizando a Deputada Raquel... 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Senhor Presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Como líder do bloco e tendo, assim, o último dia para que eu 

possa apresentar os membros para compor a CPI do Pó Preto, eu indico os cinco membros.  
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Somente após a votação tem que distribuir as vagas. 

Aí eu chamo V. Ex.ª. 

3. Veto parcial ao Projeto de Lei n.º 320. 

 

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

Projeto de Lei n.º 320/2017) 

 

Em votação. O painel está aberto para votação.  

Os deputados que votarem SIM mantém o veto. Os que votarem NÃO, rejeitam.  

 

(Procede-se ao registro dos votos)  

 

(De acordo com o registrado no painel eletrônico, não votam os Senhores Deputados Dary 

Pagung, Freitas, Hudson Leal, Pr. Marcos Mansur, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço) 

 

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

Capitão Assumção, Carlos Von, Coronel Alexandre Quintino, Delegado Danilo Bahiense, 

Delegado Lorenzo Pazolini, Dr. Emílio Mameri, Dr. Rafael Favatto, José Esmeraldo, 

Enivaldo dos Anjos, Euclério Sampaio, Fabrício Gandini, Iriny Lopes, Janete de Sá, Luciano 

Machado, Marcelo Santos, Marcos Garcia, Raquel Lessa, Torino Marques e Vandinho Leite; 

vota NÃO o Senhor Deputado Doutor Hércules) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – O parecer desse já está dado. 

 

   O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Senhor Presidente, pela ordem! O projeto item 3 da 

pauta é o meu projeto, de minha autoria.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Pedimos que a assessoria coloque no painel o item 3, 

fazendo favor. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Versa sobre multa para maus tratos aos animais. E eu 

gostaria de pedir que votem SIM, realmente, pelo veto parcial, apenas, que ele só tirou um parágrafo do projeto, mas 

ele não atrapalha o projeto como um todo. Nós já discutimos na Comissão de Justiça e peço que todos os deputados 

possam votar SIM. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – Senhor Presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Deputado José Esmeraldo. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – O Deputado Doutor Rafael tem que ser mais rápido no gatilho! 

Foi muito devagar! Eu votei SIM e podia ter votado NÃO, e seu projeto é importante, mas você demora!  

Esse cara, vou te contar... Esse camarada, com esse sorriso dele, ele vai longe, cara! O avião pode estar 

despencando que ele fica tranquilo! 

Eu acompanhei esse moço aqui na coligação lá na famigerada casa de uma madame cujo nome não vou 

citar, desse mesmo jeito. E tinha mulher, coitada, que estava se descabelando. Inclusive ela voltou. Que Deus 

ajude! 
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Vamos proclamar o resultado: 

Vinte e três votos. 

Votaram SIM vinte e um Senhores Deputados; votou NÃO um Senhor Deputado; uma abstenção do 

presidente. 

Fica mantido o veto. Comunique-se ao governador. 

 

4. PLC n.º 29/2018. Deputado Fabrício Gandini pela Comissão de Justiça. 

 

(4.Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 29/2018) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Vou me prevalecer do 

prazo, ainda. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – É regimental. 

 

5. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 99/2019, do Deputado Capitão Assumção. 

 

(5. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 99/2019) 

Convoco, conjuntamente, as comissões de Justiça, Cidadania e Finanças. 

Deputado Gandini para presidi-las. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Tendo quorum... 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Deputado Gandini, faça só pela Comissão de Justiça 

porque o Deputado Capitão Assumção tinha comunicado à Mesa que as três comissões estariam de acordo em fazer 

conjunta, mas vamos fazer de forma separada. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Sem problema. 

Há quorum na Comissão de Justiça.  

Eu vou avocar a matéria e dar o parecer pela constitucionalidade da mesma.  

Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, nós vamos colher os votos. 

Com o relator. 

Deputado Coronel Alexandre Quintino? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputada Janete de Sá? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Rafael Favatto? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Marcelo Santos?  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Deputado Hudson Leal? 

(Pausa) 

Com o relator. 

Aprovado à unanimidade dos membros.  
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Devolvo à Mesa para demais providências. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Convoco a Comissão de Cidadania.  

Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (ENIVALDO DOS ANJOS – PSD) – Senhor Presidente, 

segundo o Deputado Marcelo Santos, que é uma pessoa muito delicada, disse que esta comissão é a comissão da 

terceira idade. Mas eu penso que ele vai precisar da terceira idade em breve.  

Convoco a comissão, na pessoa de seus membros, e designo o Deputado Pazolini para relatar o projeto.  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (sem partido) – Senhor presidente, eu agradeço pela 

deferência, pela relatoria, e nós vamos declarar, em razão da importância do Deputado Capitão Assumção. 

Parabenizo o Deputado Capitão Assumção pela felicidade do projeto, declarando a Igreja Cristã Maranata como 

patrimônio histórico imaterial.  

Vamos relatar, senhor presidente, pela aprovação. 

Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (ENIVALDO DOS ANJOS – PSD) – Havendo sido relatado 

pelo Deputado Pazolini, coloco em votação.  

Deputada Iriny Lopes? (Pausa) 

Contra o relatório.  

Deputado Adilson Espindula? (Pausa)  

Com o relator.  

Deputada Raquel Lessa? (Pausa)  

Com o relator.  

Eu acompanho o relator.  

A matéria foi aprovada por quatro votos contra um. 

Devolvo à Mesa, senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Comissão de Finanças para oferecer parecer oral à 

matéria.  

Deputado Euclério Sampaio.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (EUCLÉRIO SAMPAIO – DC) – Convoco a Comissão de 

Finanças.  

Há quorum.  

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 

Relato pela aprovação. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

Como vota o Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 

Com o relator.   

Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 

Com o relator.  

Deputado Fabrício Gandini? (Pausa) 

Com o relator.  

Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 

Com o relator.   
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Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 

Com o relator.   

Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 

Com o relator.   

Matéria aprovada à unanimidade.  

Devolvo à Mesa.  

  

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Em votação.  

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

Aprovado.  

À Secretaria para extração dos autógrafos.  

6.  Projeto de Lei n.º 220/2016. 

 

          (6. Discussão única do Projeto de Lei nº 220/2016.) 

 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

À Secretaria para extração dos autógrafos.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Senhor presidente, essa matéria tem pareceres pela 

inconstitucionalidade.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Qual, excelência? O item 6? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – O item 6. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) –  Projeto de Lei n.º 220/2016, do Deputado Sergio 

Majeski, que determina que a administração pública disponibilize, através da internet, informações sobre a 

execução de obras e serviços. Publicado no DPL do dia 20/06/2016. Pareceres n.
os

 114/2017, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade, 03/2017, da Comissão de Ciência e Tecnologia e 

91/2017, da Comissão de Finanças, ambas pela aprovação... 

Já estava em período de votação.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Eu acho que o histórico registrado aí está contrário ao que 

está nos autos, se não me falha a memória. Esse projeto é do ano passado.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Deputado Sergio Majeski com a palavra.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – A votação já foi feita, presidente. Não tem como retroceder, a 

votação já foi feita. E, ainda assim, eu então peço para que seja votada pelos pareces da Comissão de Finanças e de 

Ciência e Tecnologia.   

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – O deputado, líder do Governo, quer pedir votação? 

Revisão de votação? 
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O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Senhor presidente, eu estou informado de que o processo 

eletrônico não é disponível.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Pedir para pegar o processo. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Porque eu estou apenas querendo corrigir um 

encaminhamento errado da Mesa.   

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Presidente, olha só, não está correto o que está aqui. Esse projeto, 

eu apresentei na legislatura passada, foi aprovado por esta Casa da mesma forma e depois foi vetado pelo Governo. 

Mas aqui, na Casa, ele teve todos os pareceres favoráveis. Ele teve todos os pareceres favoráveis.  

Aliás, até porque, para os novatos e para quem não sabe do que se trata o projeto, é um projeto que designa 

que seja colocado na transparência, no Portal da Transparência, por exemplo, uma obra do Estado, no Portal deve 

estar descrito: a obra, a localização, a data da contratação, início da execução e término, órgão financiador, valor 

inicial do contrato e acréscimo, se houver; valores empenhados, liquidados e pagos até a atualização; se houve 

paralização, o motivo da paralização. 

Então, assim, não tem nada de inconstitucional, é só uma forma de dar transparência às obras do estado. 

Quando foi vetado, inclusive, pelo Governo, ele foi vetado com um parecer da Procuradoria, aquele parecer ching 

ling, ou seja, que é o ctrl C/ ctrl V, que todos os pareceres vêm com a mesma situação. 

Então, assim, presidente, já foi votado, não existe revisão de votação, e aqui todos os pareceres são 

favoráveis. Não existe parecer inconstitucional daqui das comissões. 

 

O SR. PRESIDENTE – ERICK MUSSO – (PRB) – Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Senhor presidente, eu não sei, o argumento colocado pelo 

Deputado Sergio Majeski não atende à minha reclamação. Estou dizendo que a Mesa fez um encaminhamento, que 

nas minhas anotações o encaminhamento da Mesa está errado para a votação. 

 

O SR. PRESIDENTE – ERICK MUSSO – (PRB) – Ok. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – E se a votação foi feita com encaminhamento errado, a Mesa 

tem que refazer o encaminhamento. Então, estou querendo ver o parecer. E eu tenho, em minha anotação, que o 

parecer é contrário, pela inconstitucionalidade. 

Eu não estou falando em questão de ordem. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Então, Deputado Enivaldo, mostre o seu parecer! O senhor está 

dizendo que o senhor tem o parecer. Mostre o seu parecer, então! 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Essa é a grande dificuldade do debate. Têm pessoas que 

querem debater com deboche e provocação. Acho que o debate tem que ser através da inteligência e através da 

paciência. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (sem partidoP) – Senhor presidente, diante da dúvida 

objetiva e da divergência, eu vou propor que a matéria fique sobrestada e que nós continuemos a pauta e 

eventualmente retornemos, hoje, após a verificação. Não é veto, não tranca, deputada. E a gente continua na pauta 

enquanto a assessoria da Mesa vai providenciando a verificação das informações eventualmente divergentes e nós 

continuamos a pauta e eventualmente voltamos ao final da sessão. 
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O SR. PRESIDENTE – ERICK MUSSO – (PRB) – Está suspenso o resultado da votação até que se 

analise todos os autos e a gente possa prosseguir nessa matéria a posteriori. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Presidente, isso abre um precedente imenso aqui, porque está muito 

claro, no relatório e na pauta, que não há inconstitucionalidade. Aliás, todas as comissões deram parecer favorável.  

Não existe isso que o Deputado Enivaldo que acusa que eu estou debatendo em forma de deboche. Acho 

que é um deboche imenso é voltar a uma votação em que a pauta está completa. 

 

O SR. PRESIDENTE – ERICK MUSSO – (PRB) – Está suspensa a votação. 

7. Discussão única do Projeto de Resolução 42. 

 

            (7. Discussão única do Projeto de Resolução  nº 42/2017) 

 

Em votação. (Pausa) 

Os deputados que o aprovam, permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

Em Mesa para promulgação. Itens 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, todos em 1.ª sessão. 

Não havendo deputado inscrito, as matérias vão para 2.ª sessão. 

 

(8. Projeto de Lei n.º 229/2018; 9. Projeto de Lei n.º 284/2018; 10. Projeto de Lei 

Complementar n.º 04/2019; 11. Projeto de Lei n.º 04/2019; 12. Projeto de Lei n.º 21/2019; 13. 

Projeto de Lei n.º 23/2019 e 14. Projeto de Lei n.º 29/2019). 

 

Eu vou agora passar à distribuição das vagas. 

 

 

ATO N.º 877/2019 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 

suas atribuições regimentais, resolve distribuir as vagas partidárias da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, composta por 03 (três) membros, para no prazo de 90 (noventa) dias, apurar denúncias 

de existência de Crimes Cibernéticos, da seguinte forma: 

  

PARTIDO                                                        VAGAS 

Bloco Parlamentar composto pelos partidos 

PSL,MDB,PT,PDT,PSDB,PMN,PRP,PSB,       03 

PATRIOTA,PSD,REDE,PROS, PV,  

AVANTE, PTB, PRB, DC E PP. 

                                     

Palácio Domingos Martins, em 12 de março de 2019. 

 

ERICK MUSSO 

 

 

 

Deputado Marcelo Santos. 
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O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Senhor presidente, para a Comissão de Crimes Cibernéticos eu 

indico os respectivos deputados para comporem vagas titulares: Deputado Vandinho Leite, Delegado Danilo 

Bahiense e Capitão Assumção. Suplentes: Delegado Lorenzo Pazolini, Coronel Alexandre Quintino e Deputado 

Dary Pagung. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Desculpa, Deputado Marcelo Santos, o senhor pode repetir essa 

composição da CPI? 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Crimes Cibernéticos. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Ah, tá. Desculpa. 

 

O SR. PRESIDENTE – ERICK MUSSO – (PRB) – A Mesa acata o nome de V. Ex.ª. Preparar o ato. 

Solicito a nossa assessoria.  

ATO N.º 878/2019 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições regimentais, resolve distribuir as vagas partidárias da 

Comissão Parlamentar de Inquérito, formada de 05 (cinco), membros, para no prazo de 90 

(noventa) dias, apurar e investigar denúncias a respeito da legalidade dos TC 035/2018 – VALE 

S.A,TCA 036/2018 – Arcelor Mittal e da Licença de Operação 123/2018 – VALE S.A, e se atendem 

ao interesse público e aos princípios de proteção ao meio ambiente, da seguinte forma:  

 

PARTIDO                                                                           VAGAS  

 

         

Bloco Parlamentar composto pelos partidos PSL, 

MDB, PT, PDT, PSDB, PMN, PRP, PSB, PATRIOTA,    05 

PSD, REDE, PROS, PV, AVANTE, PTB, PRB, DC e PP.     

         

  

 Deputado Marcelo Santos.  

 

O SR. MARCELO SANTOS –(PDT) – Senhor presidente, para a CPI  que V. Ex.ª acabou de abrir as 

vagas, conforme bloco parlamentar, indico o Deputado Sergio Majeski, Deputado Euclério de Azevedo Sampaio 

Júnior, Deputado Alexandre Xambinho, Deputado Enivaldo Euzébio dos Anjos e este, também, que faz o 

encaminhamento, Marcelo Santos. Suplentes: Hudson Leal, Adilson Espíndula, Deputado Favatto, Carlos Von e o 

Deputado Dary Pagung.  

 

O SR.PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) -  A Mesa acata os nomes de V. Ex.
a 

 e solicita à 

assessoria para preparar o ato.  

Conforme previsto no art. 269, hoje temos tribuna popular.  

Então, temos aqui o primeiro inscrito pela Deputada Janete de Sá, o senhor Edivaldo Permanhane, vice-

presidente da Associação Agricultura Forte, para falar sobre o endividamento rural. Solicito que possa entrar no 

plenário o senhor Edivaldo.  

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) - Pela ordem, senhor presidente! Queria pedir a V. Ex. ª  que no 

minuto de silêncio na sessão de hoje, fosse incluído também o nome do vereador, presidente da Câmara de 
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Marechal Floriano, Joaquim Stein, que faleceu no último dia 04 de março. Ele teve cinco mandatos no município 

de Marechal Floriano e conduziu esses mandatos com muita honradez.  

Muito obrigado, senhor presidente!  

 

O SR.PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) -  Acatando os pedidos dos Deputados Adilson 

Espíndula, Raquel Lessa e Janete de Sá, vamos conceder um minuto de silêncio.  

 

(A Casa presta a homenagem) 

 

Concedo a palavra ao senhor Edivaldo.  

  

O SR. EDIVALDO PERMANHANE - Senhor presidente, deputados e público presente, uma boa-tarde. 

Sou Edivaldo Permanhane, produtor rural em São Mateus, apaixonado por essa arte de produzir alimento, e sou 

vice-presidente da Associação Agricultura Forte.  

Agricultura Forte é uma associação que trabalha na organização da produção de alimentos. Hoje, já temos 

um bilhão de pessoas no mundo passando fome e temos um Brasil tão bom, Marcos Garcia, nosso deputado de 

Linhares, com tantas terras férteis, e estamos desequilibrados na produção e no consumo de alimentos  

Venho aqui hoje falar do endividamento do produtor rural. Mas, antes, senhor presidente, quero falar aqui 

que em 2007 para 2008 tive que vir neste local chorando porque o produtor estava lutando contra um projeto do 

Governo Federal que queria tornar nossas terras em território quilombola, queria anular nossa escritura. E fui bem 

recebido nesta Casa. Esta Casa ajudou muito nosso produtor e conseguimos cancelar o projeto do Governo Federal 

em São Mateus, que queria anular nossas terras, nossas escrituras e transformar em território quilombola. 

Como eu fui bem recebido naquela época e tive muita ajuda dos nossos deputados, eu voltei aqui hoje para 

pedir uma ajuda.  

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – PMN) – Gostaria de pedir a atenção do plenário. Um 

minutinho para nós ouvirmos uma demanda importante da agricultura, que está num problema sério que está 

acometendo os nossos produtores rurais. 

Por gentileza, Edivaldo. 

 

O SR. EDIVALDO PERMANHANE – Obrigado.  

Eu vim aqui hoje, confiando nesta Casa de Leis, porque o nosso produtor está desesperado. O nosso 

produtor não aguenta mais. Precisamos da ajuda dos nossos deputados para resolver o problema do endividamento 

do nosso produtor. 

O que aconteceu no estado? Nós tivemos a maior seca dos últimos oitenta anos. Perdemos todas as nossas 

lavouras. Nossas produções daqui para trás, de 2014 a 2017, foram todas perdidas. Em 2018, conseguimos produzir 

um pouco, mas, devido à crise econômica, não se pagou nem o custo.  

Quero chamar a atenção dos senhores que o produtor não está tirando o custo de produção hoje nas suas 

lavouras. É um problema muito sério que o Brasil precisa rever porque nós não estamos conseguindo pagar as 

contas.  

Nesse período em que perdemos as lavouras, como é que pagam as contas? O que estamos pedindo é que o 

Governo olhe para o produtor e que faça justiça. Os bancos estão negativando o nosso produtor. Os bancos estão 

ajuizando a dívida do nosso produtor. Os bancos, negativando, senhores deputados, impedem o produtor de 

comprar a prazo nas lojas adubo e defensivos. Aí simplesmente estão afundando mais a vida do produtor. 

A dívida do produtor hoje é impagável. É impagável. Nós viemos aqui pedir, Deputada Janete, porque nós 

precisamos formar uma comissão com a Assembleia, nossos deputados, com a Seag, com a Faes, com o 

governador, que tem que estar junto porque ele é o nosso pai, é o chefe do Estado, e com a bancada federal, para a 
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gente ir para Brasília pedir ao presidente da República que faça um decreto para bancos privados e públicos não 

moverem ação nenhuma contra o produtor até dezembro de 2019.  

Enquanto isso, nós vamos lutar e fazer projetos com o Governo Federal para resolver o problema, porque 

só o Governo Federal pode resolver a situação diante dos bancos, porque os bancos falam que é só federal.  

A gente precisa formar essa comissão para pedir ao Governo que dê um basta nessa notificação dos bancos. 

Os bancos estão acabando com o nosso produtor. Não tem condições de continuar produzindo, Marcos Garcia, 

nosso deputado. 

Precisamos ir a Brasília. O Governo do Estado precisa agir no Banestes. O Banestes é nosso, é do estado, o 

Banestes viu que teve seca e o Banestes negativou, ajuizou a dívida do nosso produtor. Ele fala: É lei. Eu quero ver 

lei, Deputada Raquel, cobrir o café na hora do sol quente, igual teve agora, que acabou com trinta por cento de 

muitas lavouras; eu quero ver lei fazer produzir sem água. Não tem.  

É preciso o Governo rever a política agrícola; é preciso o Governo olhar para o nosso produtor porque o 

nosso produtor está velho e não está conseguindo fazer o sucessor por falta de uma política agrícola adequada.  

Os nossos jovens não estão ficando no meio rural por falta dessa política. Então, eu confio nesta Casa e 

pedimos essa ajuda. Nós não estamos conseguindo pagar nem o custo de produção.  

Em 2015, Deputada Janete, nós estivemos aqui e pedimos quatro anos de carência, juros de até 3,5% ao ano 

e dez anos para pagar.  

Com a crise econômica alavancando a vida toda e derrubando o nosso Brasil, hoje o produtor não aguenta 

pagar nem juros. Nós precisamos de vinte anos para pagar, quatro anos de carência, sem juros. Isso porque não 

estamos produzindo porque o Governo não está investindo. Ninguém está conseguindo hoje financiamento porque 

está tudo inadimplente. Não estamos produzindo porque não temos água, porque o Governo, com as leis 

ambientais, não liberou para fazer barragem no passado. São Mateus é um exemplo. São quarenta e cinco dias de 

sol. Não temos barragem. Já está saindo água salgada na torneira. Desorganização nossa. Nós precisamos 

organizar.  Então, não estamos conseguindo. Hoje precisamos de quatro anos de carência, vinte anos para pagar e 

sem juros. O Governo tem que bancar esses juros. Uma vez que o Governo empresta dinheiro para o meio rural, ele 

também está correndo o risco. A nossa empresa é a céu aberto. É uma empresa de produção de alimentos a céu 

aberto. Então só o produtor tem que bancar o risco? O Governo precisa assumir o compromisso dele porque o 

Governo, no passado, salvou montadora de carro, Deputada Raquel, salvou bancos, salvou time de futebol. E a 

produção de alimentos o Governo não está nem aí. Então é preciso que os deputados nos ajudem a salvar o nosso 

produtor.  

Esse é o meu pedido. Espero contar com vocês para uma agricultura forte, Marcos. E estamos juntinhos 

para... 

Precisamos produzir alimentos. Tem um bilhão de pessoas passando fome no mundo. Se pararmos de 

produzir, então, aí que vai piorar. 

Muito obrigado. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ  - PMN) – Obrigada, Edivaldo. Parabéns pela exposição. 

O Deputado Dary está querendo também fazer uma pergunta ao Edivaldo. 

Por gentileza, Dary. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Primeiro, parabenizar a Deputada Janete, que está na Presidência 

agora, mas é nossa presidente da Comissão de Agricultura. 

Quero dizer, Edivaldo, que a sua fala aqui na tribuna ecoa no Estado do Espírito Santo. Sou da região 

Noroeste, converso com muitos produtores rurais, e a vida dos produtores rurais não está sendo fácil. Todos 

endividados, tanto com Pronaf, com outros bancos... E me chamou muito a atenção... Fiz uma indicação aqui na 

Assembleia e pedi o empenho do Governador Renato Casagrande, na sua prestação de contas, ontem, justamente 

para que possamos trabalhar principalmente com o Banestes e com o Bandes; é o que compete ao Estado, Deputada 

Janete.  E essa indicação é importante. Fizemos, no passado, com todos os bancos, através da Comissão de 



 

 

48 

 

 

Finanças, no município de Itaguaçu, mas, agora, precisamos realmente trabalhar, tanto na Assembleia, porque 

nossa força aqui é justamente os bancos do Estado do Espírito Santo, o Banestes e o Bandes, mas também no 

Governo Federal.  

Então, quero aqui, primeiro, somar com a sua fala. Sabemos que os produtores rurais estão respirando o 

último respiro. E com o passar do tempo, com a seca, com a falta de chuva, no estado, Deputada Janete, os 

produtores tiveram prejuízo de mais de três bilhões de reais, só no Espírito Santo.  

Então, quero aqui parabeniza-lo pela sua fala, pela defesa dos produtores rurais e somar também com o 

nosso mandato. Junto à Comissão de Agricultura da Assembleia, fizemos uma frente parlamentar para defender o 

assunto. Então, quero aqui parabenizá-lo. E pode contar com o nosso mandato. 

 

O SR. EDIVALDO PERMANHANE – Obrigado. 

 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – Janete, eu poderia fazer uma fala? 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ  - PMN) – Com a palavra o Deputado Marcos. 

 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – Quero aqui também, Edivaldo, parabenizar a sua atitude, de vir aqui 

representar todos os produtores rurais, não só do Norte do estado, mas de todo o Estado do Espírito Santo que estão 

passando por uma dificuldade muito grande. Não é possível que o Governo não vá se mover, não vá tomar uma 

atitude em relação à situação que estão passando os produtores rurais, gente. 

O produtor rural, em 2013, perdeu suas colheitas.  O Norte do estado perdeu com as chuvas. Tivemos 

enchentes. O produtor mal, mal conseguiu recuperar a perda com a enchente de 2013 e 2014. E em 2015, 2016 e 

2017 tivemos uma seca que acabou com o Norte do Estado do Espírito Santo. Os produtores rurais estão 

endividados. Agora, cadê os bancos? Cadê? Porque nós, produtores rurais, pagamos muito imposto e juros e, além 

de tudo, Edivaldo, os produtores rurais pagam seguro. Cadê o seguro? Isso foi uma tragédia que aconteceu no 

estado do Espírito Santo, gente. Ficamos sem água. E agora estamos atravessando uma das maiores crises do café, 

que é o preço do café. Na hora em que o produtor conseguiu produzir, mais ou menos, no nível que vinha 

produzindo, tivemos um problema muito sério com o preço do café. 

Hoje uma saca de café equivale a trezentos reais. Isso é o valor de uma moqueca de robalo. Uma família, se 

sentar em um bar hoje, gasta muito mais que trezentos reais. Temos que vender sessenta quilos de café para parar 

em um restaurante para poder jantar. Isso é um absurdo, é um descaso! E o Governo não pode ficar de braços 

cruzados diante de uma situação desta. 

Então, Edivaldo, eu te parabenizo pela sua atitude. Eu te conheço, sei da sua luta, da sua dificuldade e sei o 

tamanho que é o endividamento dessa carteira. Sou produtor rural, estou nessa luta, Edivaldo Permanhane, com 

você e com todos os produtores rurais do estado do Espírito Santo. 

Espero que as pessoas, as autoridades competentes estejam assistindo a esse depoimento do Marcos Garcia, 

do Edivaldo Permanhane, do Dary Pagung. 

Ontem, aqui, o governador foi cobrado dessa situação, do endividamento do produtor rural, que envolve 

Banestes e Bandes, e ele se comprometeu aqui. Eu acredito nesse governador. Tenho muita esperança. 

Parabéns, Edivaldo! Um abraço. 

 

O SR. EDIVALDO PERMANHANE – Obrigado! 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – PMN) – Obrigada, Marcos! 

Deputada Raquel com a palavra. 

 

A Sr.ª Raquel Lessa – (PROS) – Quero saudar a nossa Presidente Janete, que também é presidente da 

Comissão de Agricultura, onde hoje tivemos uma reunião muito boa e falamos da aposentadoria do agricultor rural. 
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Quero parabenizar o Edivaldo, que representa aqui um grupo, o Agricultura Forte, pela sua coragem de vir 

aqui e gritar, porque nós, políticos, temos gritado muito. 

Sou filha de agricultor, sou mãe de agricultor e me considero agricultora também. E a gente vê a nossa luta, 

uma luta que, se a gente for olhar, há quatro safras que a gente não tem mais lucro, a gente só tem prejuízo. Aí, 

quando a gente vê o preço do adubo em dólar, todos nós endividados, sem contar as perseguições trabalhistas em 

cima da gente, porque tudo tem que ser muito correto, assinar carteira para panhar café... Então, são muitos 

encargos em cima do agricultor, e o agricultor não aguenta mais. E quando a gente aprende a fazer a conta e 

começa a levar a agricultura como uma empresa – e tem que ser assim mesmo, não é? Tem que ter lucro –, quando 

a gente começa a fazer as contas, nem empatar a gente empata. Nós estamos no prejuízo. 

Não dá mais para o agricultor ficar como ele está: endividado em todos os bancos. 

Os bancos têm que bater meta. Aí, emprestam dinheiro para o agricultor e, depois, na hora de pagar, não 

tem negociação. Como você falou, a luta é para vinte anos, quatro anos de carência... Estamos pedindo o que a 

gente precisa, não estamos pedindo nada mais. 

E tem uma coisa que eu tenho falado: o agricultor não é caloteiro. Não é caloteiro. Lembro que, quando 

prefeita de São Gabriel da Palha, o Pronaf de São Gabriel da Palha ganhou um prêmio, no Brasil, das pessoas que 

pagavam corretamente. 

Então o agricultor não é caloteiro, mas o agricultor está pedindo socorro. Ele não aguenta mais tantos 

encargos e tantos prejuízos. Agora a gente vem, em uma safra, com tanta esperança. E, aí, estamos vendo esse 

período de Sol, a seca, o grãozinho do café já está murchando, vamos dizer assim, e a gente vê que também não 

vamos ter uma safra com grande produção. 

Então é pedir socorro mesmo. Ontem, o governador falou do Bandes, do Banestes. Mas precisamos pedir 

aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, que gritem por nós no Banco Central. A gente precisa de um 

socorro. E estou aqui como agricultora, como deputada, falando para vocês: podem contar com esta deputada. 

Estamos na Comissão de Agricultura juntos, juntando todas as forças que podemos para ajudar a nossa 

agricultura, que está pedindo socorro. 

Parabéns, Edivaldo! Parabéns ao grupo, porque vejo sempre a luta de vocês, fortalecendo, unidos, gritando 

por uma agricultura forte, mas uma agricultura em que a gente precisa também ter lucro porque hoje estamos no 

vermelho, estamos endividados. Mas nós agricultores somos persistentes e resistentes, a cada safra que vem temos 

esperança de uma safra melhor.  

Muito obrigada.  

 

O SR. EDIVALDO PERMANHANE – Obrigado.  

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – PMN) – Com a palavra o Deputado Luciano Machado.  

 

O Sr. Luciano Machado – (PV) – Senhor Edivaldo, muito obrigado por sua vinda. Acho que isso aqui 

pode... Tem uma música que diz que é o grão, é o germe, é o gen. Sua vinda pode ser esse gen para que possamos 

lutar a partir do Espírito Santo, porque isso é uma questão grave nacional. Um colunista muito famoso em nível 

nacional, Flávio Vieira, que sempre escreveu sobre agricultura, é um estudioso na área, disse assim há pouco 

tempo: É fato inconteste que o setor agrícola brasileiro é dos menos subsidiados entre as grandes nações 

produtoras e exportadoras de alimentos, fibras e biocombustíveis. Quer dizer, um país produtor como o nosso, rico 

em terras como o nosso, fértil, mas os governantes não pensaram em fazer o que a maioria dos países 

desenvolvidos exportadores fazem: subsidiar a produção agrícola de uma forma, claro, responsável.  

Vamos debater sobre o Espírito Santo, mas, como eu disse, Deputada Janete, presidente da Comissão de 

Agricultura... Até digo que tenho um pouquinho de inveja de não fazer parte da Comissão de Agricultura. Sou filho 

de lavrador, de pessoas do campo lá do sertão do Cruzeiro Azul, entre Guaçuí e Alegre. Então, sinto que este 

momento pode ser um momento muito decisivo desde que não cruzemos os braços a partir de hoje, ou seja, Janete, 

a Assembleia Legislativa do Espírito Santo pode procurar uma mobilização com as outras Assembleias Legislativas 
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do Brasil, de todos os outros estados, para mobilizarmos o Congresso Nacional. Sozinhos não vamos chegar a lugar 

nenhum. Este debate é bom! O Banestes e o Bandes, não acredito que tenham condições de resolver essa questão 

sem um programa nacional, sem um programa que priorize essa questão.  

Então, não adianta falarmos e fazermos um discurso sem sentir a possibilidade de na prática isso acontecer. 

Claro que em pequena escala algumas coisas boas podem acontecer, mas em grande escala precisamos pensar em 

um Brasil poderoso como deve ser, poderoso na produção de alimentos. Café sempre serve de exemplo. Sei que 

tem a produção de mamão, produção de cereais, de hortifrúti em geral, mas só um exemplo básico, Deputado 

Majeski. Há dois anos se vendia café, o café mais simples, o arábica, a quatrocentos e cinquenta reais a saca e o 

fertilizante custava cinquenta e cinco, sessenta reais a saca; hoje o café está sendo vendido por trezentos e trinta e o 

fertilizante a cem, cento e vinte a saca. Olha a distorção, olha se tem condição de sobrevivência do agricultor. O 

endividamento é quase que uma coisa natural. A condição impagável das contas é também quase que uma condição 

natural.  

Então, uma mobilização precisa ser feita em nível nacional e pode começar por aqui. Contem comigo! 

Parabéns, Edivaldo. Que Deus abençoe todos os agricultores, todos os produtores, todos os lavradores da terra. Só 

vamos conseguir sucesso com a união de todos e a mobilização de todos. Parabéns! 

 

O SR. EDIVALDO PERMANHANE – Obrigado.  

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – PMN) –  Obrigada, deputado.  

Recebemos um documento da Associação Agricultura Forte. A quem está nos assistindo agora, é uma 

associação sem fins lucrativos, constituída por produtores rurais, empresários e profissionais ligados ao agro e à 

pecuária do Espírito Santo, que traz um elenco de reivindicações para que a gente possa, esta Casa... Esse é o 

pedido, Deputado Marcos, Deputada Iriny, Adilson, que ainda estão aqui, Majeski, Torino, Deputado Luciano, 

Deputado Lorenzo, está o Gandini também, Deputado Assumção, Deputado Enivaldo, que trazem para a gente o 

problema que estão enfrentando e um pedido de socorro.  É isso que está sendo feito aqui nesta tarde. É um pedido 

de socorro para que a gente possa estar construindo uma agenda com o governador e com a bancada federal de 

deputados federais e senadores junto com os deputados, trinta deputados desta Casa, encaminhados e elencados 

pela Comissão de Agricultura, onde a gente construa uma agenda e leve a necessidade de uma pauta que eles têm, 

que trouxeram para a gente para ser discutida, que diz exatamente o seguinte: eles pedem carência de quatro anos 

para o pagamento das dívidas, prazo de pagamento de vinte anos para essas dívidas que foram contraídas devido a 

períodos de muitas chuvas e de longa estiagem, quando teve muita perda no campo, sem cobrança de juros dessas 

dívidas, abrangência de operações contratadas até 2018. As operações são em contratos realizados até 2011. Não é 

isso, Edivaldo? 

 

O SR. EDIVALDO PERMANHANE – É, já foi contemplado o produtor, na 13.340, só até 2011. Só que 

aí o que acontece? Permita-me, presidente.  

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – PMN) – Sim. 

 

O SR. EDIVALDO PERMANHANE – O que acontece? Em 2015 não conseguiu pagar, pegou dinheiro 

no banco para pagar em 2016. Em 2016 não conseguiu pagar, pegou para pagar em 2017. Então, esse dinheiro 

deixou de ser de 2015 e já é de 2019. Então, hoje nós precisamos que o Governo olhe a dívida que o produtor deve 

até hoje. Até o final do ano não tem como pagar.  

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – PMN) – E tem um problema também. É que a legislação 

que tratou da renegociação favorece os estados ligados à Sudene. E aqui nós temos alguns municípios que estão, 

que têm essa vantagem de estarem ligados à Sudene, mas e o restante do estado? É só do rio Doce para cima. Para 

baixo, você não tem esse tipo de renegociação.  
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A dificuldade toda é essa, porque esse endividamento atinge todo o Espírito Santo. Esse período de chuvas 

e longa estiagem. Esse endividamento que já vem de algum tempo atinge todo o estado. E outros estados brasileiros 

se organizam, o Nordeste especialmente, e eles conseguem se fortalecer e com isso renegociar dívidas, ter 

vantagens nessa renegociação.  

E nós, como somos o patinho feio, e essa é uma verdade, não adianta dizer, querer posar de rico, porque 

nós não somos, nós nunca vamos ser os melhores, infelizmente, na região Sudeste, porque não dá para competir 

com São Paulo, Minas Gerais, em termos, eu digo, politicamente. Em termos de representação, é uma 

representação muito maior do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo.  

Ficamos nós com dez deputados federais e três senadores, iguais às demais bancadas, que são de três todos 

os estados. Mas nós ficamos em uma desvantagem política. Se a gente não se organizar junto com o governador, 

com a nossa bancada, fazer um movimento forte da agricultura de nosso estado e com todos os nossos colegas que 

são da classe política, nós teremos dificuldades.  

Nós teremos dificuldade de enfrentar, porque as demandas são importantes. A abrangência em todo o 

Espírito Santo, abrangência de todas as linhas de crédito utilizadas em todas as instituições financeiras que atuam 

no estado. É Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banestes, Bandes. O banco do Estado estava 

com uma condição muito menos vantajosa do que o Banco do Brasil. Nós tivemos muita dificuldade, não foi 

Edivaldo? 

 

O SR. EDIVALDO PERMANHANE – Muita.  

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – PMN) – Então, é assim: como que o setor financeiro abriu 

para que o Banco do Brasil pudesse fazer uma negociação que até era um pouco mais favorável do que o Banestes, 

que não podia fazer a mesma negociação e era também regido pelo mesmo sistema monetário? Então, são questões 

que ficou difícil a gente compreender e a gente vai precisar de uma atuação de Governo e de prioridades de 

Governo de Estado.  

É desnecessário o pagamento de entrada, eles colocam também na carta de reivindicações. Não tornar o 

produtor incapaz de adquirir novos empréstimos, porque a renegociação também tratava disso. Você renegociava, 

mas você ficava impossibilitado de tomar um novo empréstimo. Ora, você está todo endividado, você está no 

buraco e você renegociou a dívida porque você quer pagar e não toma novo empréstimo para tocar a sua lavoura. 

Como você vai sobreviver?  

É uma situação muito complicada, muito desvantajosa para o produtor. Colocou também: retirar a 

necessidade de apresentação de laudos individuais e oferecer um seguro que proteja a lavoura de catástrofes, riscos 

climáticos e características da região. São o elenco de reivindicações que eles fazem para que a gente possa 

construir essa pauta com o governador, com a bancada estadual, com a bancada federal, junto com os senadores, 

para tratar isso em nível, primeiramente, de Governo de Estado e, em seguida, no plano federal, porque essas 

questões que envolvem o sistema monetário, envolvem o Governo Federal e nós precisamos, sim, nos dirigir para a 

esfera federal para estar tratando dessa questão. 

E aí eu preciso que a Mesa desta Casa se posicione no sentido de construir essa agenda que vai ser, 

também, trabalhada pela Comissão de Agricultura. Já começamos uma agenda para o dia 26, que vai tratar da 

questão previdenciária, da questão da Medida Provisória 871, que impacta fortemente contra a agricultura familiar, 

os pequenos produtores rurais, na aposentadoria das mulheres, que são as mais massacradas no campo, e também a 

questão previdenciária em geral que não pode penalizar, através da PEC n.º 06/2019, os mais pobres, a classe 

trabalhadora, tanto do campo como da cidade, e os mais pobres deste estado. 

Então, já tem uma agenda para o dia 26, mas nós já vamos construir, nesse mesmo dia, uma agenda para 

estar tratando do endividamento no campo conforme a Agricultura Forte traz para a gente nesta data. 
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O SR. EDIVALDO PERMANHANE – Senhora presidente, eu acabei me esquecendo: amanhã eu vou 

para Brasília, tem uma reunião às três horas com a ministra da Agricultura. Nós vamos fazer o mesmo pedido para 

salvar o nosso produtor. Um pedido de socorro mesmo. Amanhã às três horas eu estarei em Brasília com a ministra. 

 

A SR.ª PRESIDENTE − (JANETE DE SÁ − PMN) – Ótimo. Se desse a gente podia até ter construído 

alguma coisa para poder estar indo junto com você. Mas, infelizmente, amanhã é um dia de sessão e nós não temos 

como estar acompanhando, tendo em vista você ter informado neste momento. 

 

O SR. EDIVALDO PERMANHANE – O Evair vai estar com a gente lá. 

 

A SR.ª PRESIDENTE − (JANETE DE SÁ − PMN) – Ok. 

Deputado Freitas com a palavra. 

 

O SR. FREITAS − (PSB) – Senhora presidente, nobres colegas, meu querido amigo Edivaldo 

Permanhane, Fernanda, eu quero primeiro ser solidário a V. Ex.ª, meu companheiro, presidente do Grupo 

Agricultura Forte, abraçar todos do setor produtivo da agricultura do nosso estado. 

Quem me dera que pudesse eu ter autonomia de tomar decisão para acolher os companheiros que a gente 

vive irmanados com eles, todos os dias, que também somos produtores, também sou produtor rural. Mas 

acompanho vocês de longa data e eu fico observando a peregrinação do produtor rural no estado do Espírito Santo. 

Esse homem que é muito mais que um empreendedor, é um desafiador da natureza, porque tem uma ocasião, 

querido amigo Deputado Luciano, que está com muita seca, outra ocasião está com muita chuva. Ele precisa 

empreender, colocar o dinheiro dele na terra e esperar o bom tempo, que normalmente não chega e aí fica 

aguardando a vontade do Governo Federal para com o produtor do Espírito Santo.  

E, quando digo produtor do Espírito Santo é que eu observo que não é regra igual para os produtores do 

nosso país. A regra para o Nordeste é completamente diferente. É só observar que nós vivemos a maior seca do 

nosso tempo. E quando eu digo do nosso tempo é porque não tem ninguém vivo no Espírito Santo que viveu uma 

seca tão dura, tão pesada como a que nós vivemos em 2015, 2016 e 2014. Ela iniciou em 2014; 14, 15, 16, mas 

com a sua força total em 2015 acabando com todas as lavouras. 

Quanta lavoura de mamão eu pude ver do senhor, meu irmão, lá em Nova Venécia; quanta lavoura de café 

eu vi erradicada aqui em 2015; quanto que nós peregrinamos buscando que o Governo Federal tivesse sensibilidade 

com os produtores do Espírito Santo. 

Nós tivemos, aqui no estado, um secretário executivo do Ministério da Agricultura e que não se 

sensibilizou. Levou a realidade, mas que não fez nada naquele tempo. Demorou demais da conta para depois 

apresentar uma negociação mínima, individualizada. Não foi uma coisa generalizada como precisava ser, que não 

atendeu o produtor, que não deu prazo para poder iniciar o pagamento, que não reiniciou o crédito. 

Então, isso não nos atendeu, isso não nos atende e o que a gente pode ver hoje é uma quebradeira 

generalizada e o produtor sendo tratado como sonegador, o produtor sendo tratado como mau pagador. O que não é 

a expressão da verdade, porque se tem uma pessoa que honra os seus compromissos, essa pessoa é o produtor rural. 

Que honra quando tem condição de honrar, mas que não tem possibilidade nenhuma de honrar, porque não tem 

nenhuma condição de honrar. 

Então, a gente acolhe a sua fala, a gente acolhe a sugestão do grupo Agricultura Forte, mas como de todo 

setor produtivo do estado do Espírito Santo. Espero que o senhor seja muito bem acolhido em Brasília pela ministra 

da Agricultura. Espero que o número máximo da nossa bancada possa lhe acompanhar lá em Brasília, porque não 

canso de dizer que a grande força geradora de emprego e renda no nosso estado é a agricultura e a gente precisa ter 

um olhar um pouco mais carinhoso com o setor produtivo.  

Espero que logo em seguida nós possamos sim ter uma agenda, uma pauta clara, objetiva com o 

governador do Estado. Quero acreditar que o Governo irá nos atender, irá dialogar, irá somar com a gente para 

sensibilizar o Governo Federal, a ministra da Agricultura, o Banco Central, porque a partir dele, para celebrar uma 
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condição equânime e colocar nos bancos, no Bandes, no Banco do Brasil, no BNDES, no Banestes, no Sicoob, para 

que toda instituição tenha a possibilidade e uma negociação só. E, essa negociação única para todas as instituições 

financeiras precisa ser estabelecida pelo Banco Central. Que o Banco Central coloque os recursos para que as 

instituições possam negociar com o setor produtivo.  

É o que nós esperamos e eu estou inserido nessa pauta. Conte comigo para o que estiver a meu alcance. 

Parabenizo V. Ex.ª pela luta de abrir mão do tempo da sua roça para poder fazer esse movimento em favor da 

agricultura forte. Parabéns, Edivaldo Permanhane. Deus lhe abençoe. 

 

O SR. EDIVALDO PERMANHANE – Obrigado. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – PMN) – Obrigada, Edivaldo. Você quer fazer as 

considerações finais? 

 

O SR. EDIVALDO PERMANHANE - Então, gente, é pedido de socorro mesmo. O Governo do nosso 

presidente fez muitas resoluções, mas ele colocou assim: “Fique à vontade, banco. Se você quiser prorrogar a 

dívida, você prorroga. É facultativo.” Então, ele não ligou para nós. 

Hoje já estivemos com os assessores da vice-governadora. Semana passada estivemos com vários 

deputados federais. Estamos peregrinando mesmo, rodando mesmo. Se Deus quiser nós vamos conseguir, como em 

2007 eu consegui aqui nesta Casa. Foi um sucesso. Os deputados ajudaram a gente demais. O nosso eterno 

deputado Athayde Armani ajudou muito a gente. Vamos conseguir agora, a nossa Comissão da Agricultura vai 

alavancar. Nós precisamos que o nosso governador, como chefe e pai, ajude a gente mesmo. 

Eu quero agradecer esse tempo que vocês me deram, em nome de uma agricultura forte, em nome de quem 

está passando fome. Nós precisamos produzir mais alimento. Mais alimento. Não podemos matar a vaca boa de 

leite, que é o produtor. Nós precisamos fazer com que o jovem volte para o meio rural produzir. Nós somos capazes 

e temos terras férteis. É só mudar um pouquinho a política. O Governo tem que perdoar essa dívida, dar prazo para 

nós pagarmos e se Deus quiser nós vamos chegar lá. Muito obrigado. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – PMN) – Obrigada, Edivaldo. Parabéns pelo trabalho. Nós 

vamos estar, a partir desta data, encaminhando um pedido de agenda com urgência ao governador do Estado e 

também colocando essa questão para a bancada federal. Um pedido de agenda em conjunto com vocês. Ok? Um 

abraço. 

 Comunico que: 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando 

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

de cinco membros para, no prazo de noventa dias, apurar e investigar denúncias a respeito da 

legalidade do TCA 035/2018 – VALE S.A. e o TCA 036/2018 – Arcelor Mittal e da Licença de 

Operação 123/2018 – VALE S.A, e se atendem ao interesse público e aos princípios de proteção ao 

meio ambiente, da seguinte forma: 

 

Efetivos: 

Deputado Sergio Majeski (autor), Euclério Sampaio, Alexandre Xambinho, Enivaldo dos 

Anjos e Marcelo Santos. 

 

Suplentes: 

Hudson Leal, Adilson Espindula, Doutor Rafael Favatto, Carlos Von e Dary Pagung.  

 

Palácio Domingos Martins, em 12 de março de 2019. 
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PRESIDENTE DEPUTADO Erick Musso. 

 

   

 

Da mesma forma: 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando 

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

composta por 03 (três) membros, para no prazo de 90 (noventa) dias, apurar denúncias de 

existência de Crimes Cibernéticos, da seguinte forma: 

 

EFETIVOS                                                                        SUPLENTES 

 

VANDINHO LEITE (autor)                                        LORENZO PAZOLINI 

DELEGADO DANILO BAHIENSE (Bloco)      CEL. ALEXANDRE QUINTINO 

CAP. ASSUMÇÃO (Bloco)                                        DARY PAGUNG 

 

Palácio Domingos Martins, em 12 de MARÇO de 2019. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

 

Estão formadas as duas comissões parlamentares de inquérito. 

Eu vou passar a presidência para o Deputado Torino para ele dar prosseguimento aos trabalhos na tarde de 

hoje.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Obrigado, Deputada Janete de Sá. Dando 

sequência aqui, nesta tarde de terça-feira. Muito obrigado sempre pela audiência a todos da TV Assembleia que nos 

assistem em todo o estado do Espírito Santo e também aos presentes nesta Casa de Leis. Lembramos sempre que 

esta Casa de Leis é de vocês, nós estamos aqui apenas para ajudá-los.  

Agora continuamos com o art. 269 do Regimento Interno, o uso da Tribuna Popular. Dando sequência, 

concedo a palavra ao doutor Juiz Luis Eduardo Fontenelle, presidente da Amatra, para falar sobre defesa da Justiça 

do Trabalho. A requerente é a nossa amiga Deputada Iriny Lopes, com um sorriso estampado no rosto sempre.  

Juiz, é com o senhor.  

 

O SR. LUIS EDUARDO FONTENELLE – Senhor Presidente, uma boa-tarde! Cumprimento também os 

demais integrantes aqui da Mesa, senhores deputados aqui presentes. Uma saudação especial também à Deputada 

Iriny Lopes. Muito grato por essa oportunidade preciosa de estar aqui, em uma iniciativa muito feliz, muito 

oportuna. Também uma saudação muito especial ao Deputado Sergio Majeski, com quem tivemos uma interação 

recente. Já conversamos sobre o tema.  

Nobres deputados presentes e demais autoridades, senhoras e senhores, é com muita honra que eu 

compareço a esta Casa do Povo, como disse o senhor presidente, a Casa de Leis é a casa do povo é a casa de todos 

nós. É com essa oportunidade preciosa que a Deputada Iriny nos concedeu, da qual desfruto falando não apenas em 

nome da Amatra, associação dos juízes do trabalho, mas também do Núcleo Permanente Capixaba de Defesa do 

Direito e da Justiça do Trabalho.  

No último dia 21 de janeiro foi realizado um grande ato público aqui em Vitória, em defesa dessa 

instituição e em razão desse ato foi criado esse núcleo que é uma convergência entre diversas entidades ligadas ao 
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Direito do Trabalho, além da Amatra – Associação dos Magistrados do Trabalho –, também a OAB, a Associação 

Espírito-Santense de Advogados Trabalhistas – Aesat –, o Sindiadvogados, a Associação Nacional dos 

Procuradores do Trabalho também pelo Ministério Público.  

Dentre as entidades que convergiram no sentido de expor e alertar a sociedade para uma questão que afeta 

ou ameaça afetar diretamente o dia a dia do mesmo povo que é o dono desta Casa, que é o senhor desta Casa, que é 

a questão do acesso à Justiça, em especial do acesso à Justiça do Trabalho. Essa oportunidade é muito preciosa, 

muito importante nesse sentido de esclarecer para a sociedade o papel social imprescindível da Justiça, dos juízes 

do Trabalho, neste momento que é tão grave da vida nacional. Como todos têm acompanhado, a Justiça do 

Trabalho tem sofrido diversos ataques e questionamentos sobre a sua existência e sobre a sua necessidade.  

É lógico que não há uma instituição perfeita. Todas têm os seus defeitos peculiares. A Justiça do Trabalho 

não poderia ser diferente, mas os ataques sofridos pela Justiça do Trabalho nos últimos tempos, no contexto atual, 

têm sido invariavelmente infundados, muitas vezes ofensivos, o que demonstra um profundo desconhecimento do 

que é a Justiça do Trabalho, principalmente a Justiça do Trabalho atual, como, em certa medida, refletem alguns 

interesses mal disfarçados e dissociados do interesse da sociedade, da economia do país. Interesses bem diversos, 

por exemplo, dos que foram externados aqui pelo colega que me antecedeu, produtor rural, interesse do setor 

produtivo que são interesses também dos trabalhadores, não são interesses necessariamente divergentes, não são 

interesses antagônicos. 

Então, é preciso desmistificar essa série de clichês, essa série de fake news, de inverdades que se falam a 

respeito, tanto da magistratura do Trabalho, da Justiça do Trabalho, da advocacia trabalhista, do Ministério Público 

do Trabalho, também.  

É preciso desmistificar e oferecer, como nós estamos oferecendo agora, para a sociedade, ao povo, a 

oportunidade de nos mostrar; mostrar a nossa verdade e rebater esses clichês que são tão prejudiciais ao debate 

sobre as instituições públicas brasileiras, notadamente as instituições trabalhistas. 

Então, nesse sentido, quero enumerar alguns desses clichês, algumas dessas inverdades e rebatê-las, 

desmenti-las. 

E a primeira delas é o chamado mito da jabuticaba. Fala-se muito, por exemplo, que a Justiça do Trabalho é 

uma peculiaridade brasileira, que ela só existe no Brasil, que é uma extravagância, é algo inusitado; quando isso, 

absolutamente, não é verdade. Nós temos Justiças do Trabalho, cada uma com a sua estrutura, com a sua 

característica em toda a América Latina.  

Nós, recentemente, voltamos, inclusive da Colômbia, onde participamos do congresso internacional, da 

associação nacional da Amatra e acompanhamos as audiências dos chamados juzgados laborales da Colômbia. Nós 

temos Justiça do Trabalho na Argentina, nós temos no Chile, nós temos no México, nós temos Justiça do Trabalho 

na Austrália, na Nova Zelândia e até mesmo em alguns países centrais do capitalismo, como por exemplo o Reino 

Unido e a Alemanha, que inclusive tem uma estrutura de Justiça do Trabalho muito semelhante à brasileira, 

inclusive com tribunal superior do trabalho, uma espécie de TST. 

Tivemos, inclusive, na América Latina uma experiência em que a Justiça do Trabalho foi extinta, isso 

ocorreu no Chile, em 1981. Uma experiência que se revelou fracassada, malograda, porque o fim da Justiça do 

Trabalho no Chile não representou o fim das ações trabalhistas, dos conflitos trabalhistas. E isso acarretou uma 

sobrecarga no sistema jurídico comum que prejudicou ainda mais e gerou ainda mais conflitos trabalhistas. 

Então, por conta disso, dessa constatação, a Justiça do Trabalho acabou sendo reconstituída no Chile em 

2005. Nós não queremos que essa experiência se repita aqui no Brasil, evidentemente. 

Outro mito que se atribui à Justiça do Trabalho é que a Justiça do Trabalho será um entrave aos empregos, 

um entrave ao desenvolvimento da economia. Hoje mesmo nós tivemos um grande veículo de comunicação, 

repisando essa inverdade. Eu só gostaria de lembrar o seguinte: a Justiça do Trabalho remonta aos anos 40. De lá 

para cá, o Brasil experimentou pelo menos três grandes ciclos de desenvolvimento econômico: o ciclo da indústria 

automobilística nos anos 50; o chamado Milagre Econômico do regime militar, em que o Brasil cresceu em níveis 

chineses; e o recente ciclo da última década do chamado boom das commodities.  
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E, em nenhum momento desses se questionou o papel da Justiça do Trabalho como um suposto obstáculo a 

esses níveis de crescimento. A Justiça do Trabalho não é inimiga do empresário, ela não é inimiga do produtor. 

Como eu disse aqui, os interesses de empresários e trabalhadores não são necessariamente antagônicos, não são 

conflitantes. Eu me solidarizo, inclusive, com o produtor que me antecedeu aqui na fala. Eu entendo a necessidade 

do empresário de ter essa segurança jurídica, inclusive no âmbito trabalhista, mas o que geralmente impulsiona 

economia, o que gera emprego, o que movimenta a economia é uma política macroeconômica, de estímulo ao 

câmbio, de taxas de juros mais acessíveis e de uma tributação mais favorável, também, basicamente. 

Eu acho que não há necessidade de se investir no Direito Trabalhista. É perfeitamente factível conciliar o 

valor social do trabalho e o valor da iniciativa privada que estão na Constituição. Basta que a política 

macroeconômica favoreça o produtor. Então, nesse sentido, sou solidário com o produtor que me antecedeu aqui na 

fala.  

Então, nesse sentido, a Justiça do Trabalho não é inimiga. O que me cabe ressaltar aqui é que cinquenta por 

cento das ações trabalhistas no Brasil versam apenas sobre verbas rescisórias, que são os direitos mais básicos do 

trabalhador. Estou falando aqui de aviso prévio, salários atrasados, décimo terceiro salário, férias, FGTS, multas de 

quarenta por cento. É a chamada cultura do calote, do vai procurar seus direitos. É isso que a Justiça do Trabalho 

combate. Ela combate o mau empregador para que o bom empregador, aquele que cumpre com suas obrigações, 

não sofra da concorrência desleal, da mais-valia do mau empregador. Esse é o contexto.  

Outro mito que se atribui à Justiça do Trabalho é o mito da guerrilha contra a reforma trabalhista. Foi um 

erro dos artífices da reforma trabalhista resumir a reforma à CLT, esquecendo que a Constituição e as convenções 

internacionais sobre o trabalho proclamam uma série de valores com os quais a legislação tem que se 

compatibilizar. E os juízes do Trabalho têm esse papel de filtrar exatamente a compatibilidade dessas normas com a 

dignidade da pessoa humana e com o valor social do trabalho, que são fundamentos inscritos na Constituição 

Federal. Bastava que essa reforma, que tramitou de forma tão apressada, ouvisse os juízes do trabalho, que 

aconselharam, fizeram esse alerta durante a tramitação. É preciso compatibilizar a reforma trabalhista com esses 

princípios.  

Outro mito é o chamado Justiça cara e ineficiente. A Justiça do Trabalho, em 2017, pagou em créditos 

trabalhistas o equivalente a vinte e sete bilhões de reais, e, em 2018, vinte e nove bilhões de reais. Esses valores 

movimentam a economia e ajudam a salvar o capitalismo brasileiro de si mesmo, de seu caráter autodestrutivo, 

autofágico, movimentam a economia, ajudam o setor produtivo. Então, não se trata de um obstáculo, ao contrário, a 

Justiça do Trabalho ajuda na economia nesse sentido, ela repõe esses valores, redistribui esses valores na economia.  

Além disso, a Justiça do Trabalho investe, em especial, na conciliação. Cerca de quarenta por cento das 

ações trabalhistas do país são conciliadas. O juiz do Trabalho é preparado para isso. O Ministro Renato Lacerda, 

vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, se referiu a essa especialização na conciliação para se referir à 

Justiça do Trabalho como uma chamada justiça de ponta. Nenhum outro ramo do Judiciário, com todo respeito que 

merecem, tem esse foco tão importante na conciliação, no qual devem investir tanto os trabalhadores quanto os 

empregadores.  

Além disso, a Justiça do Trabalho foi o primeiro ramo do Judiciário completamente informatizado. O 

processo eletrônico está consolidado na Justiça do Trabalho, o que ajuda na tramitação, que já é a mais célere, já é a 

mais rápida de todos os ramos do Judiciário. Um processo trabalhista dura, em média, dois anos e quatro meses, no 

país, que é a metade do tempo médio da tramitação de um processo judicial nos demais ramos do Judiciário.  

Então, não há que se falar numa Justiça cara e ineficiente. São vinte e nove bilhões de reais por ano 

injetados na economia, com uma estrutura que sofreu um corte brutal no orçamento. Em 2016, a Justiça do 

Trabalho sofreu um corte de noventa por cento nas despesas de investimento e de trinta por cento nas despesas de 

custeio. E, mesmo assim, ela tem entregado sua prestação jurisdicional, quer sob a forma do pagamento aos 

trabalhadores, quer sob a forma da conciliação, que ajuda, também, os empregadores.  

A conclusão a que chegamos é que a proposta de extinção da Justiça do Trabalho não é das mais 

inteligentes. Ela não acaba com o conflito trabalhista. No caso especifico brasileiro, ela vai jogar na Justiça comum, 

de uma vez, de uma única vez, cinco milhões e meio de processos trabalhistas, quer dizer, assoberbando ainda mais 
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os demais ramos do Judiciário. Quer dizer, tornando a Justiça mais lenta. E não resolve o problema das relações de 

trabalho em si. Extinguir a Justiça do Trabalho é como quebrar o termômetro imaginando que assim se vai resolver 

o problema da febre.  

 O que é necessário, em nossa opinião, é aproveitar a estrutura da Justiça do Trabalho, que já está 

capilarizada - temos vinte e quatro Tribunais Regionais espalhados por todo o Brasil -, para ampliar sua 

competência.  

Voltamos recentemente da Colômbia - eu e a vice-presidente, Germana -, onde participamos do Congresso 

Internacional da Anamatra, e o que nos impressionou na Colômbia é que a Justiça do Trabalho lá tem competência 

tanto para causas trabalhistas quanto para as causas ligadas à seguridade social, as causas previdenciárias, porque 

os temas estão interligados. E isso é visto na Colômbia com muita naturalidade.  

Nós temos uma estrutura capaz de absorver e resolver esses conflitos também, tanto sob o ponto de vista do 

trabalho quanto do da Previdência Social.  

Eu concluo conclamando a sociedade a refutar por completo essa proposta; a defender os valores 

constitucionais da dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, aos quais a 

Justiça do Trabalho é sensível, sim, e que vão nos levar à paz social.  

Nós não ignoramos que os pequenos e microempresários geram aproximadamente dois terços dos 

empregos deste país. Nós não ignoramos também, por outro lado, a necessidade de preservarmos os valores do 

trabalhador, da dignidade da pessoa humana, o valor do trabalho, a centralidade do trabalho na vida social. E temos 

a consciência de que esvaziar ou extinguir a Justiça do Trabalho representa potencializar uma série de conflitos que 

vão ameaçar a nossa própria integridade social, vão ameaçar a nossa constituição como nação, a nossa sociedade, 

os nossos valores, tudo aquilo que nós sonhamos e tudo aquilo que foi engendrado pela Constituição de 1988. 

Eu peço a todos que reflitam sobre esse tema porque ele é muito importante para a nossa sociedade. Nós 

estamos abertos ao diálogo. Estamos abertos à conversação, tanto na Justiça do Trabalho quanto no Núcleo 

Capixaba, a Advocacia, o Ministério Público. Estamos aqui à disposição da sociedade para fazer esses 

esclarecimentos e tantos outros que são necessários, em prol da sociedade civil brasileira e da paz social. 

Muito obrigado. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) – Muito obrigada, Doutor Fontenelle.  

Foi com grande alegria que convidamos o senhor aqui, representando a Amatra. 

Devido à nossa preocupação com a repercussão que vêm causando na classe trabalhadora brasileira e nos 

setores pequenos e médios da produção, como o senhor mesmo aí citou, as ditas reformas que andaram com tanta 

rapidez e que desconstituíram direitos, alguns quase seculares, alguns conquistados no início do século passado.  

Este é um assunto da maior relevância não só para a classe trabalhadora, mas para a sociedade de uma 

forma geral. Considero que este tema deve ser discutido aqui nesta Casa e que nós devemos nos mobilizar. Os 

trinta parlamentares que compõem esta Casa devem se mobilizar para a proteção de um instrumento que foi criado 

para dirimir os litígios e para proteger os direitos que os trabalhadores e as trabalhadoras duramente conquistaram 

ao longo do tempo.  

Novamente agradeço. Peço-lhe que permaneça porque alguns deputados podem querer lhe dirigir a palavra 

ou fazer alguma pergunta.  

Passo a palavra ao Deputado Majeski. 

 

O Sr. Sergio Majeski – (PSB) – Obrigado, Deputada Iriny. Parabéns pela iniciativa de ter inscrito o Juiz 

Fontenelle.  

Parabéns pelo esclarecimento. 

Eu penso - não é nem um questionamento, é só uma pequena reflexão - que tanto no Legislativo quanto no 

Judiciário e no Executivo, e em outras instituições, muitas coisas precisam ser revistas. Há muita coisa que precisa 

realmente ser revista, que precisa ser atualizada, que precisa ser reformada. Há excesso de gastos nos três poderes 

que precisam ser revistos, sim.  
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Agora, nós estamos vivendo tempos estranhos, Deputada Iriny, porque a cada tempo, nos últimos anos, 

escolhe-se um inimigo. Uma hora, são os professores, que estão na escola ensinando, ideologizando, etc, etc. Outra 

hora, são os artistas, que se aproveitam da Lei Rouanet, etc, etc. Outra hora, é a Justiça Trabalhista. Então, o tempo 

inteiro tenta se desviar a atenção da população para aquilo que são os verdadeiros problemas desta nação e aquilo 

que, efetivamente, pode nos tirar do atoleiro em que vivemos.  

Falamos agora em reforma previdenciária. Não que ela não tenha que existir, eu acho que, de tempos em 

tempos, à medida que a população envelhece, é uma necessidade para todos os países. Agora, é curioso como 

ninguém fala na reforma fiscal e, sobretudo, na revisão dos incentivos fiscais dados a este país. Segundo um estudo 

elaborado e divulgado no ano passado, Deputada Iriny, os incentivos fiscais, só do Governo Federal, alcançam algo 

em torno de sete por cento do PIB brasileiro. Sendo que, grande parte das empresas que os recebem, ninguém sabe 

por que, quanto, que benefício traz à população. E nos estados isso se repete. Aqui no Espírito Santo, calcula-se que 

os incentivos fiscais sejam de quatro a cinco bilhões de reais, anuais, sem que se saiba exatamente para quem é 

dado, por que é dado, e que benefício traz à população.  

Infelizmente, nós retornamos, mais uma vez, à questão de que tudo passa pela educação. Se tivéssemos, 

então, a educação como prioridade e uma população efetivamente capaz de fazer essas analogias, de não ser 

enganada e de entender que as pessoas estão tentando desviar o seu olhar para aquilo que não é problema e 

transformando isso em falsa polêmica, enquanto os verdadeiros problemas são varridos para debaixo do tapete. 

Mas pode contar com nosso apoio. Parabéns, mais uma vez. Parabéns, Deputada Iriny, pela iniciativa. 

Muito obrigado. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) – Hoje mesmo o Deputado Majeski tomou aqui uma 

iniciativa de retornar com o § 145, para que a gente tenha transparência total na questão dos incentivos fiscais, de 

maneira que a sociedade possa acompanhar. Então, quero fazer esse registro porque considero uma questão muito 

importante.  

Passo a palavra ao Deputado Hércules Silveira. 

 

O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – Presidente, inicialmente, parabenizar V. Ex.ª pela iniciativa de trazer 

tão brilhante jurista aqui. E com este sobrenome, Fontenelle, não poderia ser diferente. Está no sangue. Tive um 

grande amigo, médico em Cachoeiro, de Fortaleza, Humberto Fontenelle Filho, que hoje mora no Rio de Janeiro. 

Lembro-me da inteligência de Fontenelle.  

Fiquei tentado em falar sobre alguma coisa. Primeiro, é um absurdo. Não tem sentido a extinção da Justiça 

do Trabalho. Isso é uma bobagem. Isso é falta de serviço, isso é falta de competência de quem está inventando isso. 

Não dá para entender. 

Outra coisa, doutor Fontenelle, eu era bem novinho - eu já fui novinho sim, tem gente que acha que não, 

mas já tive até cabelo -, acabei fazendo uma defesa de uma causa. Fazia o primeiro ano de Direito. Fiz Direito 

primeiro, advoguei, depois que fiz Medicina. Lembro-me que tinha o juiz classista. Eu defendi uma causa e acabei 

ganhando essa causa, coisa difícil, primeiro ano de Direito. Você quem vai defender? Pedi a um colega; colega não, 

um professor, hoje é colega, um brilhante jurista de Cachoeiro, Ney Santos Viana, e acabei ganhando essa causa.  

Mas eu queria, depois de falar tudo isso, o que o senhor acha de ter tirado o juiz classista da Justiça, 

também, do Trabalho? Qual a sua opinião? A minha opinião com relação à extinção na Justiça do Trabalho já está 

clara aqui. Isso é uma bobagem, isso é um absurdo, isso é coisa de quem não tem o que fazer e fica inventando 

moda. Mas, sobre a retirada do juiz classista, o que o senhor pode me falar sobre isso? 

 

O SR. LUIS EDUARDO FONTENELLE – Bom, Deputada Iriny, Deputado Majeski, Deputado 

Hércules, eu faço minhas as palavras de V. Ex.
as

, primeiramente, a respeito das referências à questão da Reforma 

Trabalhista, à questão dos incentivos fiscais. É por aí, realmente. Acho que o caminho para o empresário, para a 

geração de empregos é da política macroeconômica, sem a necessidade de retirar direitos dos trabalhadores. E o 

nosso papel é de arbitrar. E eu quero destacar aqui o papel muito relevante do Tribunal Regional do Trabalho aqui 
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do Espírito Santo, hoje presidido pela doutora Ana Paula Tauceda, que está aberta ao diálogo. Ela veio da 

advocacia, tem um grande contato nos meios de comunicação, uma excelente magistrada, muito equilibrada, está 

aberta exatamente a esses diferentes setores da sociedade, da economia, aos trabalhadores, aos empregadores. Ela 

está sempre aberta a esse diálogo. 

E, na esteira disso, foi criado o Cejusc, que é o Núcleo de Conciliação do TRT aqui do Espírito Santo, que 

de março para cá – ele foi criado em março de 2018 – ele já obteve, em conciliações, aproximadamente oitenta 

milhões de reais em acordos trabalhistas. Quer dizer, é um trabalho extremamente bem sucedido, nesse sentido da 

pacificação social. Então quero destacar isso e render minha homenagem também à doutora Ana Paula, que está à 

disposição de todos para esse diálogo institucional. 

Quanto à pergunta do Deputado Hércules, a figura do juiz classista existiu na Justiça do Trabalho até 1999. 

Ela foi extinta por uma emenda constitucional e eu creio que isso tenha acontecido exatamente por conta da maior 

complexidade que o Direito do Trabalho adquiriu, que é uma consequência da própria diversificação, da 

modernização da economia. 

Isso foi muito saudável para a Justiça do Trabalho, no sentido de lhe dar um caráter mais técnico, mais 

estudioso para a Justiça do Trabalho, sem abrir mão da participação de trabalhadores e empregadores, mas, em 

outras instâncias. 

Era importante que a Justiça do Trabalho acompanhasse a evolução da economia, a evolução do Direito do 

Trabalho, que ganhou uma complexidade muito grande, passou a não se resumir apenas à CLT, principalmente a 

partir da Constituição de 88, com a enumeração de todos aqueles direitos que estão no art. 7.º, que o próprio 

Presidente Bolsonaro admite se tratar de cláusula pétrea, impossível mexer, e também da integração das 

convenções internacionais, da Organização Internacional do Trabalho, ao ordenamento jurídico trabalhista. 

Isso até reflete, sem nenhum demérito à figura do juiz classista, que teve a sua época e colaborou muito 

para essa especialização na conciliação, mas havia necessidade de se alterar a estrutura da Justiça do Trabalho, em 

determinado momento, para acompanhar a evolução. 

E é exatamente essa capacidade de adaptação à economia, à evolução, que torna essa Justiça do Trabalho 

tão versátil, tão moderna como é hoje, tão informatizada. Hoje as representações de trabalhadores, de 

empregadores, atuam em outras instâncias, é uma instância mais institucional, é mais externa à estrutura da Justiça 

do Trabalho, mas dela também não abrimos mão. Foi uma questão de adaptação decorrente dessa evolução, que é 

uma evolução natural da própria economia brasileira. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) – Bom, eu quero aqui encerrar a nossa participação 

agradecendo ao doutor Fontenelle, reafirmando os nossos compromissos. Essa questão de internalizar a legislação 

que é discutida nos fóruns internacionais, especialmente na OIT, que nos orienta em diversas situações análogas ao 

que o Brasil pode vir a perder e ao que traria de prejuízo para a classe trabalhadora brasileira. 

Então agradecemos muito. Esta Casa está aberta à Amatra, não só o nosso mandato, mas tenho certeza de 

que esta Casa está aberta a essa causa tão importante. Agradeço a presença do senhor, parabenizo pela clareza com 

que colocou essa questão; agradeço ao conjunto de sindicalistas e também aos membros da própria Justiça do 

Trabalho que aqui estão. Volto a dizer que a Justiça do Trabalho cumpre um papel que, se for retirado, será um 

peso para o conjunto da Justiça e um martírio para o conjunto da classe trabalhadora. 

Agradeço, portanto, a participação. Estamos sempre aqui abertos a recebê-los e estaremos ombro a ombro 

nessa luta. 

 

O SR. LUIS EDUARDO FONTENELLE – Concluo agradecendo a V. Ex.ª a iniciativa, a oportunidade 

de estarmos aqui, e dizendo que a recíproca é verdadeira também. Tanto a Amatra quanto o Núcleo Permanente 

Capixaba de Defesa do Direito e da Justiça do Trabalho - é bom ressaltar que não se trata de uma defesa 

corporativa. É uma defesa pautada iminentemente no interesse público, no interesse da sociedade, da paz social -, 

tanto a Amatra quanto o Núcleo Permanente estão à disposição também desta Casa, que é a Casa do povo, é uma 

agenda do povo para dialogarmos no intuito de fazermos essa evolução social, evolução da legislação trabalhista, 
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tanto para o trabalhador, quanto para o empregador que gera o emprego, que movimenta a economia. Nosso intuito 

é realmente de fazer a sociedade brasileira progredir e fazer valer os fundamentos republicanos do valor social do 

trabalho, do valor social da livre iniciativa e da dignidade da pessoa humana, que estão no art. 1.º da Constituição.  

 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) – Obrigada.  

São exatamente dezessete e trinta. Retorno à condução dos trabalhos ao nosso colega Torino.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Olha, gente, gostei do dezessete e trinta.  

Dando sequência nesta fase, o uso da Tribuna Popular, concedo a palavra ao senhor Hernandes Moreira 

Bermudes, coordenador administrativo da Cipe Rio Doce, para falar sobre a Semana Legislativa de Proteção ao Rio 

Doce, que será realizada entre os dias 18 e 22 de março do corrente ano. Requerente é o deputado, amigo de 

partido, PSL, Capitão Assumção.  

Convido o senhor a presidir e dar sequência aqui. Fique à vontade, colega da Casa.  

Hernandes Moreira, é uma honra recebê-lo. 

 

O SR. HERNANDES MOREIRA BERMUDES – Senhor presidente, a honra é nossa.  

Senhor presidente, deputadas presentes neste plenário, deputados presentes no plenário nesta tarde, aqueles 

que nos assistem pela TV Assembleia, estamos aqui, nesta tarde, e quero antes de mais nada, agradecer ao 

Deputado Capitão Assumção, o requerente deste espaço para a Coordenação Administrativa da Cipe Rio Doce. 

Para aqueles que não sabem, é um órgão que compõe a estrutura organizacional da Assembleia Legislativa.  

Estamos aqui, nesta tarde, para falar sobre a Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce. A Semana 

Legislativa de Proteção ao Rio Doce foi criada pela Assembleia Legislativa, por meio da Resolução n.º 2.855, em 

dezembro de 2010. Em 2017, outra resolução foi aprovada passando as atribuições da elaboração, da organização 

da Semana Legislativa para a Coordenação da Cipe Rio Doce. A mesma resolução que criou a Semana Legislativa 

de Proteção ao Rio Doce dispõe que a Semana Legislativa deve acontecer na semana que compreender o dia 22 de 

março. Não por coincidência, dia 22 de março é o Dia Mundial da Água e também o Dia Estadual de Proteção ao 

Rio Doce. É uma lei estadual aprovada neste plenário. Portanto, a nossa Semana Legislativa de Proteção ao Rio 

Doce neste ano de 2019, o início se dará a partir do dia 18, segunda-feira, e se estenderá até o dia 22, sexta-feira. 

 A Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce, apesar do nome estampado em destaque - Rio Doce -, visa 

discutir não só questões relacionadas ao Rio Doce, a nossa maior bacia hidrográfica, mas os incisos que criaram 

essa Semana Legislativa dispõem que é objetivo da Semana Legislativa discutir demandas, discutir questões 

relacionadas a todos os rios que perpassam o nosso estado. Claro que ao lermos a resolução vamos perceber que a 

menina-dos-olhos da resolução é o Rio Doce, mas, na verdade, o objetivo é discutir todas as bacias hidrográficas.  

Senhor presidente, permita-me poder ler aqui alguns dos objetivos da Semana Legislativa de Proteção ao 

Rio Doce: 

 

 Promover a discussão de temas relacionados à saúde dos rios, em especial o Rio Doce; 

promover palestras em relação à preservação dos rios, principalmente de suas nascentes; ouvir a 

opinião de alunos, professores, sociedade civil organizada, órgãos ligados ao meio ambiente sobre 

os problemas que afetam a qualidade de nossos rios e o que poderá ser feito para mudar essa 

realidade; (...) 

  

Enunciei só alguns objetivos da Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce que estão dispostos nos 

incisos, no que tange os objetivos da Semana Legislativa. 

Comentamos aqui agora esse terceiro objetivo, que fala da necessidade de ouvirmos, durante a Semana 

Legislativa, ouvirmos alunos, professores e sociedade civil organizada.  

Nós estamos sob a responsabilidade de desenvolver essa Semana Legislativa desde 2017, e nós, junto à 

Cipe Rio Doce, os servidores da Cipe Rio Doce decidimos fazer com que fizéssemos um evento, um seminário 
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sempre na abertura da Semana Legislativa. Nós fizéssemos um evento de forma exclusiva tendo como público-alvo 

os alunos.  

E falando isso, eu já entro aqui na programação da Semana Legislativa, dia 18, segunda-feira. Teremos 

aqui a presença de vários alunos, sobretudo de institutos federais. Nós teremos aqui a presença dos alunos do 

Instituto Federal - campus Cariacica, pelo menos sessenta a oitenta alunos. Também alguns alunos do Ifes Vitória e 

algumas outras escolas que me falham na memória agora. Algumas escolas da Serra, ou seja, a Semana Legislativa 

começa atingindo de pronto um público-alvo que para nós é muito importante, que são os alunos.  

Nós queremos de pronto já promover essa discussão. E na segunda-feira, nós teremos aqui especialistas em 

meio ambiente, sobretudo na temática ambiental, onde eles estarão trazendo para os alunos a importância da 

preservação dos rios. O pano de fundo aqui sempre será o rio Doce.  

Teremos também nessa mesma segunda-feira, o seminário Nossos Rios, a relação indivíduo-meio ambiente 

para proteção da bacia do rio Doce. Esse é o nome do seminário.  

Teremos aqui também a presença de um representante do movimento dos atingidos de Mariana, da lama da 

barragem de Fundão. Porque além da fala técnica, além da fala relacionada às questões ambientais que nós teremos, 

ao final desse seminário, nós teremos a fala de um atingido pela lama da Samarco, que vai dizer aos alunos o que é 

ser atingido socialmente, economicamente, atingido por uma lama em um rio que passa perto da sua casa.  

Esse é o primeiro evento nosso que vai acontecer na próxima segunda-feira. Na terça-feira, nós teremos 

aqui um seminário intitulado seminário proteção rio Doce. Nós teremos a presença do Instituto Chico Mendes, da 

Agência Estadual de Recursos Hídricos – Agerh. Também teremos aqui a presença do professor Alex Cardoso 

Barros, do Departamento de Oceanografia e Ecologia da Ufes. Também o representante da Fundação Renova estará 

aqui conosco nesse seminário. Também teremos a presença do nosso amigo doutor Paulo Henrique Trazzi, 

procurador da República em Linhares, que sempre diz presente aos nossos convites, mesmo em licença paternidade 

estará aqui conosco também para tratar de temas relacionados ao rio Doce, além do doutor Rafael Portela, 

representando a Defensoria Pública do estado do Espírito Santo.  

E aqui eu faço uma referência especial ao doutor Rafael Portela, da Defensoria Pública, porque ele tem sido 

um ator muito importante, tem contribuído muito para a realização dessa Semana Legislativa. Não só o doutor 

Rafael Portela, mas também a doutora Mariana Sobral, que é a presidente da Associação dos Defensores Públicos 

do estado do Espírito Santo.  

Na quinta-feira, dia 21, nós teremos o encontro Rompimento da Barragem de Fundão - Visão dos 

Atingidos. E qual é o formato desse encontro que nós teremos? Teremos a presença do Ministério Público Federal 

novamente aqui, o doutor Paulo Henrique Trazzi, a presença da Defensoria Pública, e nós traremos aqui para a 

Assembleia Legislativa o movimento dos atingidos. Nós traremos aqui os representantes dos camaroeiros, o 

representante do pescador, o representante da comunidade lá da foz do rio Doce, de Regência, de Colatina.  

Nós teremos aqui, na verdade, o momento que a Assembleia Legislativa, por meio desse encontro, vai dar 

voz àqueles que foram atingidos pela lama da Samarco. Foram atingidos e as repercussões desse atingir eles 

continuam até hoje. Vamos para quatro anos e eles continuam sofrendo com as consequências desse desastre, desse 

crime ambiental. Também dentro da Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce nós teremos uma exposição do 

Projeto Tamar. Essa exposição vai mostrar o trabalho que o Projeto Tamar tem desenvolvido na foz do rio Doce.  

Também dentro da Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce, a Defensoria Pública do Estado do 

Espírito Santo e a Associação dos Defensores Públicos, acho que todos já puderam presenciar, observar, no térreo 

aqui, em direção ao plenário, uma exposição de fotos de mulheres atingidas não só pela lama da Samarco, pelo 

acidente, pelo desastre, pelo crime ambiental da Samarco, mas também pela lama de Brumadinho, aquele acidente 

da Vale, aquele desastre, aquele crime ambiental da Vale. Então, as duas situações estão sendo retratadas em uma 

exposição que está aqui na Assembleia Legislativa, desde hoje e vai continuar até o dia 22 de março, quando é o 

final da nossa Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce.  

Em suma, senhores deputados, deputadas, a Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce quer conclamar, 

evolver toda a sociedade para poder estar aqui na Assembleia Legislativa, para poder discutir, para poder falar, para 

poder interagir e falar aquilo que a sociedade pretende em relação à preservação dos rios. Inclusive nós temos um 
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slogan do evento que diz assim: Preservar os rios é promover o futuro! É isso que nós esperamos com esses 

debates.  

Aqui fica o nosso convite aos senhores deputados e também à toda a sociedade capixaba para que possam 

participar do dia 18 ao dia 22 de março da Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce. É isso, senhor presidente, 

que nós queríamos falar sobre a Semana Legislativa. 

 

O SR. PRESIDENTE − (CAPITÃO ASSUMÇÃO − (PSL) – Muito obrigado, meu amigo Hernandes 

Bermudes, que, desde que assumiu um cargo efetivo aqui na Assembleia Legislativa, tem engrandecido muito o 

nome desta Casa com a sua forma proeminente de ação, principalmente agora à frente da Cipe, essa coordenação 

tão importante que está trazendo à baila essa questão dos nossos mananciais, em especial o nosso querido rio Doce.    

V. S.ª explanou bastante tranquilamente sobre a semana que vai acontecer. Essa questão das águas vai ser 

muito importante para esta Casa. Eu fiquei muito feliz com a participação dos alunos. Isso para nós é muito 

importante, porque o nosso público alvo tem que ser o nosso educando. Eles precisam saber dessa realidade e, 

também, como transformá-la para que as novas gerações possam usufruir o que nós usufruíamos na nossa infância. 

Eu parabenizo o seu trabalho, uma pessoa que tem feito esta Casa crescer muito, a sua determinação em 

levar essas questões tão importantes como a questão do meio ambiente dentro da Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo. 

Abro a palavra para o nosso Deputado Doutor Hércules, por favor. 

Mas, também, Luciano Machado, fique à vontade. 

 

O Sr. Doutor Hércules − (MDB) – Muito obrigado pela bondade. 

Eu quero parabenizar o nosso querido Capitão Assumção por ter trazido uma pessoa tão gabaritada para 

falar sobre o assunto do rio Doce, mas dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. Isso é comemorado no mundo 

inteiro. 

Eu já trouxe, várias vezes, aqui o Beto Pêgo. O Beto Pêgo é um cidadão de Vila Velha que já desceu o rio 

Sena duas vezes. São cerca de oitocentos quilômetros que ele desceu. O rio Sena passa na beira do Senado e da 

Câmara, do Congresso da França, em Paris. Uma coisa interessante, no rio Sena o esgoto era tão insistente, era tão 

presente que tinham momentos em que o Congresso parava de funcionar por causa do mau cheiro. 

Uma coisa interessante que eu vi: o Beto Pêgo mostrou aqui, uma placa, de 1960, dizendo assim: Jogue o 

lixo no rio! Na França. O Brasil é um país novo, mas por ser novo não pode ser burro também. Pode aprender até 

com os mais idosos, com os países mais velhos, mas a França, em 1960, mandava jogar o lixo no rio. Então hoje 

você vê o rio Sena,  você pode pegar a água e tomar a água in natura até do rio Sena.  

Eu gostei muito da sua fala, mas eu queria que você falasse sobre o rio Jucu e rio Santa Maria, porque ele 

abastece um milhão e setecentas mil pessoas por dia aqui. Na verdade, você veio falar sobre isso, sobre esse 

assunto, mas eu quero aproveitar e falar sobre o rio Jucu. Eu criei a Frente Parlamentar em Defesa do Rio Jucu e 

Santa Maria. Quando eu era só vereador em Vila Velha, eu era Vila Velha. Mas eu sou deputado e tenho que olhar 

o estado inteiro.  

Nós fizemos uma expedição aqui da Assembleia e fomos até São Paulino do Aracê, primeira nascente do 

rio Jucu, que fica atrás da Pedra do Lagarto, com o Eduardo Pignaton.  

Não posso deixar de falar o nome do Eduardo Pignaton, que é o cara que mais entende do rio Jucu aqui no 

estado, é o cara que organiza a descida do rio Jucu.  

Quero aproveitar e convidar a todos que estão aqui e estão em casa para a descida, dia 24, do rio Jucu. A 

gente sai lá da ponte do rio Jucu, em Araçatiba, e desce. 

 

O SR. HERNANDES MOREIRA BERMUNDES – 24 é um domingo, não é, deputado? 

 

O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – É, domingo, porque sábado tem muita gente trabalhando, então 

geralmente ele faz no domingo.  
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A gente desce, é uma festa imensurável, coisa muito linda. O que acontece? Eduardo faz esse movimento 

em defesa do rio Jucu.  

Falei com Cael ontem aqui, que é o diretor da Cesan. Porque eu vigio muito a barragem de Caçaroca. Para 

você ter uma ideia, no ano passado eu aluguei um helicóptero por quarenta minutos e paguei do meu bolso. Não foi 

nada da Assembleia, mas eu levei o Alexandre, cinegrafista da Assembleia, que foi no helicóptero comigo. Eu fui 

fotografando. Eduardo foi o piloto, nosso querido Otávio Schneider e eu fui no helicóptero. Tira as portas do 

helicóptero, eu fui fotografando e ele foi filmando. Nós temos um acervo hoje que eu passei para a Assembleia, que 

a Assembleia nunca teve. Vou passar para o Cael. 

Sei que estou me alongando muito, mas é para mostrar que não dá para entender. Quando o rio Jucu, na 

barragem de Caçaroca, estava muito baixo, muito vazio, puseram umas sacas de areia assim, na frente do canal do 

rio. Acontece o seguinte: o rio começou a encher e começou a vazar água pelo lado. Não passava por cima, mas 

passava pelo lado. A região 5, Itapoera, Terra Vermelha, aquela região toda ali, tudo alagado. Nós passamos de 

helicóptero mostrando isso. E eu insistentemente falando aqui, na época do Governo passado e ainda a Cesan não 

se sensibilizava em tirar.  

Do lado esquerdo, você botando à sua frente o Oceano Atlântico, onde desemboca o rio Jucu, na Boca da 

Barra, do Morro da Concha, atrás da casa da Neymara, do Brega, o que acontece? Do lado esquerdo, então, 

olhando para o mar, a água sai e tem o Dique Estrada. Para quem não conhece o Dique Estrada de Vila Velha, entra 

ali logo depois daquele Shopping Boulevard, à direita. Aquilo se chama Dique Estrada.  

Fizeram aquele dique por causa de uma enchente muito grande por volta de mil novecentos e sessenta e 

pouco. Eu nem morava em Vila Velha nessa época. Nem era nascido ainda em sessenta e pouco. Todo mundo está 

rindo e eu não sei por quê. 

Então o que é que acontece? A água veio do rio Jucu, passou por Araçás. Não tinha nada ali em Araçás, era 

só mato. Garanhuns era só mato. Novo México, só mato. Coqueiral de Itaparica só tinha coqueiro. Chegou à praça 

de Vila Velha e fizeram esse dique, o Dique Estrada. 

O governador que deixou o Governo, Paulo Hartung, suspendeu o dique agora em quarenta centímetros. 

Para mostrar que eu conheço aquilo ali de andar a pé, de conhecer muito bem.  

Falei de tudo isso mais para lembrar que nós temos que valorizar também os outros rios. Sei que você veio 

aqui com essa finalidade, Capitão, mas eu quero convidar todos para, no dia 24, organizado por Eduardo Pignaton, 

a descida do rio Jucu. 

Falei com Cael, a gente não tem nada contra a Cesan. A gente quer é preservar o rio. A Cesan pega água, a 

Cesan vende. Digo mais, Torino, ali naquela região de Jaguaraçu tem dezenove lagoas. Dezenove lagoas! Tem 

8,300 milhões de litros de água que nascem dali ou que a chuva retém ali.   

Essa água foi um TAC que o Ministério Público fez com essa empresa que tirava areia e ia fazendo buraco. 

Tem buraco de vinte metros, mais do que isso aqui de profundidade. Essa água, se você fizer um canal de lá e levar 

até o rio Jucu e tratar dessa água, até Caçaroca, você gasta muito menos dinheiro do que a Cesan gasta hoje com 

esse tratamento, porque o esgoto começa em São Paulino do Aracê.  

Nós tomamos água na folha de inhame igual ao que a gente fazia lá na roça, lá em cima, com a doutora 

Nei, promotora de Domingos Martins, com Carlinhos Borboleta, que era o prefeito da época e com o Eduardo 

Pignaton. Tomamos água na folha de inhame. Aí eu falei: Vamos tomar água na Boca da Barra para ver o que vai 

tomdar. Vai tomar água e vai cair para trás na hora.  

Então, é preciso que a gente tenha essa consciência de não jogar as coisas no rio, geladeira, sofá, mesa, o 

nosso lixo. Aliás, vou até fazer uma crítica à prefeitura. Até falei com o prefeito. O prefeito está fazendo uma 

propaganda assim: Jogue o lixo no lixo. Está errado! Jogue o lixo numa lixeira. Não pode. Você vê um monte de 

lixo na rua, o cara vê: Jogue o lixo no lixo. Você tem que jogar o lixo na lixeira. Para isso você não precisa ser 

inteligente, basta ser normal para raciocinar isso.  

Eu sei que eu falei muito, Capitão Assumção, meu presidente, Torino, também nosso presidente.  
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Nosso querido convidado, quero lhe dar parabéns pela sua explanação e vamos lutar mais, naturalmente 

para que nossos rios não morram igual está morrendo. Infelizmente, estão matando o rio Doce dessa forma que 

aconteceu.  

 

O Sr. Torino Marques – (PSL) – Desculpa, Deputado Hércules da Silveira.  

Fiquei muito feliz em saber que o senhor nasceu em 1963.  

E essa descida do rio Jucu vai ser com caiaque?  

 

O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – Vai caiaque, desce de boia, desce nadando. 

  

O Sr. Torino Marques – (PSL) – Não tem como descer a pé, do ladinho, caminhando? 

 

O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – Isso não tem, não. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CAPITÃO ASSUMÇÃO – PSL) – Canoa havaiana... 

 

O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – Não.  

Inclusive, presidente, eles fazem uma balsa e fazem uma churrasqueira, botam ali no meio, vem tocando 

música, vem cantando, tocando viola. 

 

O Sr. Torino Marques – (PSL) – É um dia de festa.  

 

O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – É uma festa para preservação e defesa do rio Jucu.  

 

O Sr. Torino Marques – (PSL) – Só repetindo o dia. Que dia vai ser, deputado?  

 

O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – 24 de março. O Dia Mundial das Águas é dia 22, mas vai ser dia 24, 

que é domingo.  

 

O SR. PRESIDENTE – (CAPITÃO ASSUMÇÃO – PSL) – Doutor Hércules, vamos também aproveitar 

e convidar o nosso ilustre palestrante, o Hernandes, para participar.  

 

O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – Com certeza. É nosso convidado.  

 

O SR. HERNANDES MOREIRA BERMUDES – Será uma honra.  

 

O SR. PRESIDENTE – (CAPITÃO ASSUMÇÃO – PSL) – Obrigado, Doutor Hércules.  

Para as considerações, fique à vontade.  

 

O SR. HERNANDES MOREIRA BERMUDES – Algumas observações em relação ao que o Doutor 

Hércules fez, ele falou da Cesan e falou também das demais bacias hidrográficas do estado, para que possamos aqui 

discutir também os demais rios do nosso estado.  

A Cesan, inclusive, Deputado Doutor Hércules, estará presente aqui na abertura, no dia 18, com o Coral das 

Águas. Nós teremos o primeiro seminário com os alunos e na abertura nós teremos a presença do Coral das Águas. 

Inclusive, o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, o Senador Contarato, confirmou presença 

também. A assessoria dele já nos confirmou presença.  

Em relação aos demais rios, a resolução diz o seguinte... Nós temos que discutir os demais rios. No ano 

passado, nós fizemos aqui dentro da Semana Legislativa, o encontro também com todos os comitês de bacias 
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hidrográficas. Nós convidamos o Fórum dos Comitês de Bacia e aqui eles estiveram. Neste ano, Deputado Doutor 

Hércules, nós fizemos o mesmo convite a eles. Fizemos um ofício, convidando o fórum, os comitês, mas, por 

algum motivo, eles não puderam nos dar uma resposta positiva para participar da Semana Legislativa. Mas o nosso 

alvo, até para obedecer à resolução é que envolvamos todos os comitês de bacias.  

Dia 18, são os alunos, estarão aqui. Aqui vai ser a abertura, segunda-feira. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CAPITÃO ASSUMÇÃO – PSL) – Fique à vontade, Dr. Rafael. 

 

O Sr. Dr. Rafael Favatto – (PATRIOTA) – Aproveitar a presença do senhor Hernandes Moreira, que é 

coordenador administrativo da Cipe e convidá-lo para amanhã, para audiência da Comissão de Meio Ambiente. Dia 

13, vamos receber na Comissão de Meio Ambiente, a Fundação Renova. Já confirmaram a presença William 

Ramos Abdalla, gerente de Relações Institucionais; Sara Juarez Sales, gerente de Programas e a Luisa Ramaldes, 

especialistas em programas socioambientais.  

Objetivo do convite aos diretores, conselheiros e membros da fundação é para que eles expliquem sobre os 

serviços e ações para que realizam atendimento à população impactada e atingida pelo desastre ambiental de 

Mariana, como também a recuperação da bacia do rio Doce.  

Então, a gente conta com sua brilhante presença. Estava aqui, na sala ao lado, já vendo sua palestra. Com 

certeza, Capitão Assumção também está convidado para que possa estar presente na reunião e assim discutirmos o 

impacto ambiental que ainda hoje atinge o estado do Espírito Santo, não só Minas Gerais. Mas atinge o estado do 

Espírito Santo, no rio Doce, como um todo, desde a cidade de Baixo Guandu até o Município de Linhares e 

Regência. Até os pescadores da Praia do Suá, aqui em Vitória, que pescam lá na saída do rio Doce, em Regência, 

para você ter uma noção da amplitude do desastre ambiental de Mariana, no rio Doce, no estado do Espírito Santo. 

Amanhã é um debate. A Fundação Renova foi convidada. Nós sabemos que ela está gerenciando o 

programa. É para ouvi-la e para saber o que a Fundação Renova está fazendo neste ano, no ano passado e dar 

publicidade até a essas medidas que vêm fazendo junto com o Governo do Estado e com as associações de 

moradores de Colatina, de Baixo Guandu, de Linhares, e essas prefeituras também. 

Então amanha é um momento para que possamos tirar dúvidas, digamos assim, os deputados, e acrescentar 

sugestões e o senhor está convidado para estar conosco amanha. 

 

O SR. HERNANDES MOREIRA BERMUDES – Muito obrigado, Deputado Doutor Rafael. 

O deputado comentou sobre a Fundação Renova. Nós desde o início do ano passado, salvo engano, final de 

2017, nós tivemos uma conversa com a Fundação Renova, com os relações institucionais da Renova, para que eles 

pudessem enviar à Cipe Rio Doce o relatório das atividades desenvolvidas pela Renova dentro do ambiente do 

Espírito Santo. 

Desde então, nós temos recebido relatórios das atividades da Renova e nós temos encaminhado isso para os 

deputados. Se bem que, já há cinco meses, ficamos sem receber os relatórios da Fundação Renova e nesta semana a 

Fundação Renova voltou a entregar os relatórios das atividades. Ainda hoje, passamos para todos os gabinetes, por 

ofício, o relatório das atividades da Fundação Renova em 2018 e a perspectiva de atividades da Renova para 2019, 

o planejamento da Renova para 2019. 

Provavelmente, o que eles irão falar, abordar na reunião da comissão, deve ser também relacionado a essas 

atividades da Renova no Espírito Santo, em 2018 e as perspectivas para 2019. 

 

O Sr. Doutor Rafael Favatto – (PATRIOTA) – Importante até sua presença e que seja relatado esse fato 

lá. Amanhã já vou relatar, porque cinco meses sem entregar os relatórios também é inadmissível. Então, a cobrança 

acho que tem o ônus e o bônus. Para que ela seja ouvida, precisa também estar cumprindo as determinações que se 

propôs a fazer, porque acho que nem é imposto, acho que ela mesmo que se propôs. 

 

O SR. HERNANDES MOREIRA BERMUDES – Nós demos uma sugestão à Fundação e eles aceitaram. 
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O Sr. Doutor Rafael Favatto – (PATRIOTA) – E elas mesmas não o fizeram. Acho que é importante a 

participação do senhor para abrilhantar o evento, amanhã. 

 

O SR. HERNANDES MOREIRA BERMUDES – Estaremos lá.  

Só complementando, Doutor Hércules estava com uma dúvida, as ações da Semana Legislativa de Proteção 

ao Rio Doce acontecerão no auditório Hermógenes, sempre a partir das 13h30. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CAPITÃO ASSUMÇÃO – PSL) – Obrigado, Hernandes.  

Passo a palavra agora ao Presidente Deputado Torino Marques. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – É isso aí. Obrigado, meu amigo Capitão 

Assumção.  

V. Ex.ª conduziu muito bem esta sessão aqui. Obrigado também ao Hernandes Moreira Bermudes. 

Obrigado a Luiz Eduardo Fontenele. Obrigado ao Edivaldo Permanhane, vice-presidente da Associação de 

Agricultura – todos que palestraram aqui hoje com o uso da Tribuna Popular. 

Bom, agora são 17h59min, claro, agradecendo sempre a presença dos funcionários, que sem vocês, esta 

Casa não estaria sendo tão bem conduzida assim, com a ajuda de vocês, é claro. 

Obrigado também à audiência, a todos os que estão em casa assistindo na TV Assembleia aos programas 

dos deputados estaduais; à presença de todos os deputados também aqui presentes. 

Bom, pessoal, esgotado o tempo destinado à presente sessão, vou encerrá-la.  Antes, porém, convoco os 

senhores e senhoras deputados, também os telespectadores, para a próxima, que será ordinária, amanhã, às 9h, para 

a qual designo 

 

EXPEDIENTE: 

O que ocorrer. 

 

ORDEM DO DIA: Discussão única em regime de urgência do Projeto de Resolução n.º 11/2019 e do 

Projeto de Lei n.º 20/2019. 

 

Está encerrada a sessão.  

Muito obrigado sempre pela audiência.  

 

(Comunicamos que a Ordem do Dia da próxima sessão ordinária é a seguinte: Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 29/2018; discussão única, em regime de urgência, do Projeto de 

Resolução n.º 11/2019; discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 20/2019; discussão especial, 

em 2.ª sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 229/2018,  284/2018; discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei 

Complementar n.º 04/2019; discussão especial, em 2.ª sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 04/2019, 21/2019, 23/2019 e 

29/2019 e discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de Lei Complementar n.º 18/2018) 

  

Encerra-se a sessão às dezoito horas. 

 

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

sessão. 

 

 


