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DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 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, Doutor 

Hércules, Dr. Rafael Favatto, Euclério Sampaio, Hudson Leal, Iriny Lopes, Luciano Machado, 

Marcelo Santos, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos e Sergio Majeski) 

 

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 convite do presidente, 

assume a 2.ª Secretaria o Senhor Deputado Doutor Hércules) 

  

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

com o painel eletrônico, onde já registramos a presença dos seguintes parlamentares: Capitão Assumção, Coronel 

Alexandre Quintino, Doutor Hércules, Dr. Rafael Favatto, Euclério de Azevedo Sampaio Júnior, Hudson Leal, 

Iriny Lopes, Enivaldo Euzébio dos Anjos, Luciano Machado, Marcelo Santos, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos e 

Sergio Majeski.  

Convido o Deputado Hércules Silveira para que proceda à leitura de um versículo da Bíblia. Solicito a 

todos que se coloquem em posição de respeito, por gentileza. 

 

(O Senhor Deputado Doutor Hércules lê Salmos, 118:01) 

 

(Registram presença os Senhores Deputados Carlos Von, Delegado Danilo Bahiense, 

Enivaldo dos Anjos e Marcos Garcia) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Atendendo ao pedido do Deputado Enivaldo 

dos Anjos, Deputado Hércules, a ata vai ser declarada como lida, uma vez que a mesma se encontra disponível no 

site da Assembleia. Ele fez um pedido formal, como líder do Governo, mas ele gostaria de ouvir um pouco a sua 

voz.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) – Ok, eu concordo, também. Naturalmente, não tenho muita 

coisa para registrar, mas hoje, no meu horário, apesar de ter sido o primeiro que cheguei, mais uma vez – e isso não 

é novidade –, sou o segundo na lista, hoje é por ordem daqueles que falaram, então, farei um pronunciamento aqui, 

fazendo uma alusão ao chamado golpe de 64. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS - PDT) – Muito obrigado. Só registrar que o primeiro a 

chegar ao plenário foi João, o garçom.    

Concedo a palavra ao 1.º Secretário, Luciano Machado, para fazer a leitura do Expediente para simples 

despacho. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

 1.Ofício n.º 29/2019, do Deputado Theodorico Ferraço, justificando ausência à sessão ordinária do dia 

19 de fevereiro de 2019.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OJAP/72966-115818070612032019-assinado.pdf 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OJAP/72966-115818070612032019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Justificada a ausência. À Secretaria.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

2.Ofício n.º 020/2019, do Deputado Dary Pagung, comunicando a sua desfiliação do PRP – Partido 

Republicano Progressista, na data de 28 de fevereiro de 2019.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72959-110326953712032019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – À Secretaria para registrar comunicado e 

arquivar o processo.   

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

3.Ofício n.º 001/2019, do Presidente da Comissão de Turismo, 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/72947-080758758212032019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

4.Ofício n.º 020/2019, do Presidente da Comissão de Segurança, 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/73022-160507463012032019-assinado.pdf 

  

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

5.Proposta de Emenda Constitucional n.º 003/2019, do Deputado Sergio Majeski e outros, que revoga 

a Emenda Constitucional n.º 103, de 22 de dezembro de 2015, retornando à Constituição seu art. 145 que 

estabelece a obrigatoriedade de divulgação dos beneficiários e dos valores dos benefícios e incentivos fiscais 

concedidos.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/73020-155826587112032019-

assinado(9045)(9042)(9047)(9046)(9043)(9052)(9050)(9051).pdf  

  

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

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

6.Proposta de Emenda Constitucional n.º 004/2019, do Deputado Fabrício Gandini e outros, que 

acrescenta o Art. 91-A à Constituição Estadual, para instituir a obrigatoriedade de elaboração e 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72959-110326953712032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/72947-080758758212032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/73022-160507463012032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/73020-155826587112032019-assinado(9045)(9042)(9047)(9046)(9043)(9052)(9050)(9051).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/73020-155826587112032019-assinado(9045)(9042)(9047)(9046)(9043)(9052)(9050)(9051).pdf
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cumprimento do Plano de Metas pelo Poder Executivo Estadual, com base nas propostas apresentadas na 

campanha eleitoral.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/73035-172530114412032019-assinado.pdf 

  

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

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

7.Projeto de Lei Complementar n.º 008/2019, do Deputado Sergio Majeski, que altera a Lei 

Complementar n.º 213, de 04 de dezembro de 2001, dispondo sobre a inclusão dos indivíduos acometidos 

com artrose, com grande dificuldade de locomoção, dentre os aptos a requerer a gratuidade no transporte 

público.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PLC/72973-141330448012032019-assinado.pdf  

 

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

Com a palavra o Deputado Sergio Majeski.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – Pela ordem, presidente! Gostaria de recorrer à Comissão de Justiça.   

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

8.Projeto de Lei n.º 151/2019, do Deputado Marcelo Santos, que revoga a legislação em vigor 

referente anulação de verba, abertura de crédito suplementar e especial, Lei Orçamentária Anual – LOA, 

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Plano Plurianual - PPA, concernente ao período compreendido 

entre 1947 a 2017 no âmbito do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72957-101934244712032019-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: 

 

9.Projeto de Lei n.º 152/2019, do Deputado Sergio Majeski, que estabelece a obrigatoriedade de 

disponibilização no Portal da Transparência do Estado do Espírito Santo de informações relacionadas aos 

ocupantes de cargos de direção, gerência e dos membros dos conselhos das empresas públicas, sociedades de 

economia mista, fundações públicas e autarquias.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72934-163417945211032019-assinado.pdf  

 

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

Com a palavra o Deputado Sergio Majeski.  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/73035-172530114412032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PLC/72973-141330448012032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72957-101934244712032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72934-163417945211032019-assinado.pdf
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O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – Gostaria de recorrer à Comissão de Justiça.   

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – É pela ordem que V. Ex.ª está pedindo? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – Pela ordem, presidente! Gostaria de recorrer à Comissão de Justiça 

sobre o Projeto n.º 152/2019. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – A Mesa, sensível, acata o pedido de V. Ex.ª.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – Muito obrigado! O senhor é muito gentil.  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

10.Projeto de Decreto Legislativo n.º 003/2019, do Deputado Dary Pagung, que concede Título de 

Cidadania Espírito-Santense ao doutor Nésio Fernandes de Medeiros Junior.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/72992-143800451312032019-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: 

 

11.Requerimento n.º 131/2019, do Deputado Doutor Hércules e outros, de formação da Frente 

Parlamentar contra a Violência Obstétrica.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72931-114339849712032019-

assinado(9035)(9029)(9031)(9034)(9036)(9032)(9033)(9040)(9041)(9038)(9030)(9037)(9039).pdf 

   

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

criação da frente parlamentar.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

12.Requerimento n.º 132/2019, do Deputado Vandinho Leite e outros, de aditamento do 

Requerimento n.º 110/2019, de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito criada para apurar denúncias 

de existência de crimes cibernéticos, requerem a Vossa Excelência que seja aditado ao seu conteúdo os 

seguintes requisitos: composta por 03(três) membros e com prazo de duração de 90 (noventa dias).  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/73036-172030941912032019-assinado(9077)(9082).pdf  

  

(Registra presença o Senhor Deputado Dr. Emílio Mameri) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – À Secretaria para providenciar resolução de 

aditamento da referida CPI.  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/72992-143800451312032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72931-114339849712032019-assinado(9035)(9029)(9031)(9034)(9036)(9032)(9033)(9040)(9041)(9038)(9030)(9037)(9039).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/72931-114339849712032019-assinado(9035)(9029)(9031)(9034)(9036)(9032)(9033)(9040)(9041)(9038)(9030)(9037)(9039).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/73036-172030941912032019-assinado(9077)(9082).pdf
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O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO MACHADO - PV) – Segunda  parte do Expediente sujeito à 

deliberação.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Item 13. 

 

(Registra presença o Senhor Deputado Torino Marques) 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO MACHADO - PV) – É por isso que eu tenho que pegar a minha 

lista. Isso aqui já foi lido. 

Então, vou fazer a releitura do item 13, 14 e 15, todos de autoria deste deputado que vos fala, Luciano 

Machado. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

13.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  

 

14.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  

 

15.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  

 

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

Encerrada a discussão.  

Em votação.  

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

Aprovadas todas as indicações do Deputado Luciano Machado. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

16.Indicação n.º 428/2019, da Comissão de Segurança, ao Governador do Estado, para dispondo 

sobre a realização de concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72639-130019187727022019-assinado(8962)(8961)(8959).pdf  

 

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

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

Aprovada. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/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
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72639-130019187727022019-assinado(8962)(8961)(8959).pdf
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

17.Indicação n.º 429/2019, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para redução da 

jornada de trabalho dos servidores estaduais: enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de 

enfermagem do Estado para 30 (trinta) horas semanais de exercício profissional.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72650-150942095727022019-assinado.pdf 

 

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

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

Aprovada. 

Quero registrar também a presença do ilustre parlamentar Hudson Bocão Leal. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

18.Indicação n.º 430/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, para 

drenagem e asfaltamento do trecho que compreende as comunidades de Três Porteiras a Batatal, 

beneficiando as comunidades de Jardim, Alto Jardim, Palmeiras, Beco da Terra, Assentamento Santa Rita e 

a comunidade dos Bizouro, no município de Bom Jesus do Norte/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72653-160756634827022019-assinado.pdf  

 

19.Indicação n.º 431/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, para 

implantação de Torre de Telefonia Móvel e Internet 3G, na comunidade de Aparecidinha, sendo, também 

beneficiadas as comunidades de Rio Claro, Rio Bonito, Valsugana Velha e São Pedro, no município de Santa 

Teresa/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72655-161907714427022019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – É com muita satisfação, também, que 

registramos a presença do ilustre parlamentar Emílio Mameri, para o qual estamos agora colocando em discussão 

as indicações do mesmo. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

para sempre. (Pausa) 

Aprovadas. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

20.Indicação n.º 432/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador do Estado, 

para Implantação de uma unidade do CIRETRAN - Circunscrição Regional de Trânsito, no município de 

Castelo/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72641-141526150927022019-assinado.pdf 

 

(Registram presença os Senhores Deputados Adilson Espindula e Fabrício Gandini) 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72650-150942095727022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72653-160756634827022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72655-161907714427022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72641-141526150927022019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Em discussão. (Pausa) 

Consulto o autor se quer discutir. (Pausa) 

Não querendo discutir, coloco em votação.  

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

Aprovada a indicação do Coronel Quintino. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

21.Indicação n.º 433/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

aquisição de autoclave hospitalar horizontal (acima de esterilizado – CME), do Hospital Evangélico de Vila 

Velha, no município de Vila Velha/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72668-102019828528022019-assinado.pdf  

 

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

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

Aprovada. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

22.Indicação n.º 434/2019, do Deputado Freitas, ao Governador do Estado, para instalação de Torre 

de Telefonia no Distrito de Fátima, no município de Jaguaré/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72673-132310290528022019-assinado.pdf  

 

23.Indicação n.º 435/2019, do Deputado Freitas, ao Governador do Estado, para construção de uma 

unidade do Campo “Bom de Bola II” para o Bairro São Marcos II, município de Serra/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72674-135714967028022019-assinado.pdf 

 

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

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

Aprovadas. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

24.Indicação n.º 436/2019, do Deputado Vandinho Leite, ao Governador do Estado, para construção 

da Escola Estadual de Ensino Médio Itamira, no município de Ponto Belo/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72685-154312996928022019-assinado.pdf 

 

(Registra presença o Senhor Deputado Delegado Lorenzo Pazolini) 

 

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

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72668-102019828528022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72673-132310290528022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72674-135714967028022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72685-154312996928022019-assinado.pdf
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Os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram; os contrários se manifestem. (Pausa)  

Aprovada. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

25.Indicação n.º 437/2019, do Deputado Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para instalação 

de quebra-molas e/ou radar – redutor de velocidade às margens da Rodovia Paulo Pereira Gomes - ES 248, 

km 3, que liga Linhares ao Pontal do Ipiranga.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72686-155512811028022019-assinado.pdf  

 

26.Indicação n.º 438/2019, do Deputado Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para instalação 

de quebra-molas e/ou radar – redutor de velocidade às margens da Rodovia Paulo Pereira Gomes - ES 248, 

km 7, que liga Linhares ao Pontal do Ipiranga, em frente ao Residencial Rio Doce, em frente ao Linhares 

Beach Acqua Park.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72687-155729748828022019-assinado.pdf  

 

27.Indicação n.º 439/2019, do Deputado Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para instalação 

de quebra-molas – redutor de velocidade às margens da Rodovia Paulo Pereira Gomes - ES 248, km 10, que 

liga Linhares ao Pontal do Ipiranga, em frente ao Bar Senhor Antonio.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72688-155931874128022019-assinado.pdf  

 

28.Indicação n.º 440/2019, do Deputado Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para instalação 

de quebra-molas – redutor de velocidade às margens da Rodovia Paulo Pereira Gomes - ES 248, km 17, que 

liga Linhares ao Pontal do Ipiranga, em frente ao Bar Parada Obrigatória.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72689-160124905628022019-assinado.pdf  

 

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

Pergunto ao autor se quer fazer algum encaminhamento. (Pausa) 

Não querendo fazer, terminada a discussão, em votação as indicações do Deputado Marcos Garcia.  

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

Aprovadas todas as indicações. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

29.Indicação n.º 441/2019, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para construção de 

Creche Pública,  no município de Santa Leopoldina/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72690-163407800628022019-assinado.pdf 

 

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

Consulto o autor, Deputado Hudson Bocão Leal, se ele quer discutir. (Pausa)  

Não querendo encaminhar, terminada a discussão, coloco em votação.  

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

Aprovada. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72686-155512811028022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72687-155729748828022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72688-155931874128022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72689-160124905628022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72690-163407800628022019-assinado.pdf
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

30.Indicação n.º 442/2019, do Deputado Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para criação de 

um Portal online e aplicativo Móbile para incentivo de denúncias das mulheres vítimas de violência 

doméstica.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72692-170125804328022019-assinado.pdf  

 

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

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

Aprovada. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

31.Indicação n.º 443/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do Estado, para 

regulamentação da aplicação da Emenda Constitucional n.º 109, 20/12/2017, que altera o art. 229 da 

Constituição Estadual para garantir aos maiores de sessenta e cinco anos, aos menores de seis anos de idade 

e às pessoas com deficiência a gratuidade no transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72714-101657912201032019-assinado.pdf 

 

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

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

Aprovada. 

Quero registrar a presença do ilustre parlamentar, líder da região metropolitana do Guandu, Deputado Dary 

Pagung. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

32.Indicação n.º 444/2019, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para pavimentação 

asfáltica da Rodovia ES344, até encontro com a Rodovia ES-428, no município de São Gabriel da Palha/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72718-103924649601032019-assinado.pdf  

 

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

Não havendo quem queira discutir, em votação.  

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

Aprovada. 

 

(Registra presença o Senhor Deputado Dary Pagung) 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

33.Indicação n.º 445/2019, de Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, para 

reforma do edifício que abriga a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC).  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72692-170125804328022019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72714-101657912201032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72718-103924649601032019-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/72716-103534305301032019-assinado.PDF  

 

34.Indicação n.º 446/2019, de Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, para 

construção do contorno da cidade de Santa Teresa/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72717-103728680601032019-assinado.PDF  

 

35.Indicação n.º 447/2019, de Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, para 

locação do imóvel para abrigar a 4ª Delegacia Regional de Cariacica/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72719-103944212101032019-assinado.PDF  

  

36.Indicação n.º 448/2019, de Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, para 

conclusão das obras de reforma do 6º DP no centro de Vila Velha/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72720-104053759201032019-assinado.PDF  

 

37.Indicação n.º 449/2019, de Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, para 

pavimentação da Estrada Estadual que interliga especialmente as cidades de Santa Teresa e Santa 

Leopoldina/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72721-104249868801032019-assinado.PDF  

 

38.Indicação n.º 450/2019, de Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, para 

reativação do 10º Distrito Policial, em Serra Sede.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72724-104637853701032019-assinado.PDF  

 

39.Indicação n.º 451/2019, de Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, para 

reativação do 25º Distrito Policial, em André Carlone, no municpipio da Serra/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72725-104715103801032019-assinado.PDF  

 

40.Indicação n.º 452/2019, de Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, para 

reativação do 17º Distrito Policial, em São Torquato, no município de Vila Velha/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72726-104808525701032019-assinado.PDF  

 

41.Indicação n.º 453/2019, de Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, para 

criação e implantação de destacamento de Polícia Militar em Várzea Alegre, no município de Santa 

Teresa/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72727-104944135401032019-assinado.PDF 

  

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

Consulto o autor se quer fazer o encaminhamento. (Pausa) 

Com a palavra o deputado autor, Delegado Danilo Bahiense, para encaminhar a votação.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72716-103534305301032019-assinado.PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72717-103728680601032019-assinado.PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72719-103944212101032019-assinado.PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72720-104053759201032019-assinado.PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72721-104249868801032019-assinado.PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72724-104637853701032019-assinado.PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72725-104715103801032019-assinado.PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72726-104808525701032019-assinado.PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72727-104944135401032019-assinado.PDF
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O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – (PSL) – Senhor presidente, fizemos algumas indicações, 

inclusive com relação à locação de imóvel para alojar a Delegacia Regional de Cariacica, tendo em vista que o 

prédio sofrerá reformas e a previsão é de que a unidade seja transferida para Cobilândia, o que é muito lamentável. 

O senhor sabe que Cariacica tem uma população altíssima, aquele plantão atende Viana... 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Nós não vamos deixar não.  

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – (PSL) – Aquele plantão atende Viana, atende Santa 

Leopoldina e essas ocorrências teriam todas que ser encaminhadas para a delegacia de Cobilândia. Então nós 

fizemos essa indicação para que o Governo providencie, inclusive, aluguel do imóvel para que possa alojar aquela 

unidade.  

Com relação à DP de Vila Velha, que é mais conhecida como Alfa 10, onde mantinha os policiais reclusos, 

ali no centro de Vila Velha, ela atende um volume muito grande de ocorrências, porque aquela delegacia atende 

toda a região de Vila Velha até a Glória, onde existem muitos bancos. A delegacia está desativada há cinco anos 

para reforma. Uma reforma interminável. E ela está funcionando exatamente nos fundos da Delegacia da Mulher, 

que funciona lá na Prainha. Então, as pessoas, além de não poderem registrar suas ocorrências, as estatísticas ainda 

ficam furadas, porque, por elas não localizarem o local ideal para formalizarem as ocorrências, elas acabam não 

registrando, e a gente fica sem, obviamente, essa estatística.  

Com relação ao distrito de Serra Sede, queria informar a V. Ex.ª e aos colegas que aquela delegacia foi 

desativada há algum tempo e está funcionando junto ao plantão regional em Laranjeiras, assim como a delegacia de 

André Carloni, que também foi desativada por falta de pagamento de aluguel, que era feito por parte da Prefeitura 

de Serra, e está funcionando junto a regional.  

Então, o senhor vê a dificuldade, a pessoa se desloca de Serra Sede, daquela região de André Carloni, da 

região de Central Carapina, de Jardim Carapina, regiões muito populosas, e chegando ao DPJ, muitas vezes, se 

depara com um volume muito grande de ocorrências sendo feitas pela Polícia Militar. Eu tenho recebido 

reclamações de pessoas que ali se dirigem e, chegando lá, tem dezenas de pessoas à frente para registrar ocorrência. 

E essas pessoas acabam desistindo.  

Temos a Indicação n.º 452, que é a DP de São Torquato, um bairro populoso que atende toda aquela região, 

inclusive, Santa Rita, Garrido, Vila Batista, Argola, Chácara do Conde, Sagrada Família; atende toda aquela região. 

A delegacia está desativada há muito tempo, embora o imóvel seja da Polícia Civil. Então a delegacia está 

desativada, as pessoas têm que se dirigir até Cobilândia, onde, inclusive, iria funcionar o plantão da regional de 

Cariacica.  

Muito obrigado, presidente.  

  

(Registra presença o Senhor Deputado Alexandre Xambinho) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Ainda continua em discussão. (Pausa) 

Terminada a discussão, em votação.  

Os deputados que aprovam os requerimentos do Deputado Delegado Danilo Bahiense permaneçam como 

se encontram, os contrários se manifestem. (Pausa)  

Aprovados por unanimidade. 

Quero também comunicar ao Delegado Danilo Bahiense que a Mesa Diretora vai reforçar o pedido com 

relação à questão localizada em Cariacica, para que o Governo adote as medidas necessárias para que o cidadão de 

Cariacica não tenha que se dirigir ao município de Vila Velha, mais precisamente a Cobilândia. Então, a Mesa 

Diretora vai encaminhar, acostado ao ofício do Deputado Danilo Bahiense, através de indicação. 

Próximo item.  
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

42.Indicação n.º 455/2019, de Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para drenagem e 

pavimentação da Rua Manuel Rosa, aproximadamente 600 metros e a pavimentação da Rua Projetada, 

aproximadamente 100 metros, ambas no bairro Acampamento dos Adventistas em Guarapari/ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72751-163859557301032019-assinado.pdf 

 

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

Consulto o autor, Deputado Carlos Von, para se manifestar, para encaminhar a indicação de V. Ex.ª, o item 

n.º 42, que fala sobre o Governo do Estado, para drenagem e pavimentação da rua Manuel Rosa. 

A palavra está com V. Ex.ª.  

 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Obrigado, presidente. Essa rua fica localizada no bairro 

Adventista, em Guarapari, próximo às Três Praias. Então, vai ajudar muito o desenvolvimento do turismo no 

município e aquela população que tanto sofre com a falta de pavimentação.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Terminada a discussão, em votação. 

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

Aprovado.  

 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Obrigado, presidente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

43.Indicação n.º 456/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, para 

instalação de equipamento nas praças de pedágio para recebimento do pagamento por cartão magnético de 

débito, crédito e/ou através de aplicativos de smartphone no âmbito do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72752-165301418601032019-assinado.pdf 

 

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

Com a palavra o autor, Deputado Emílio Mameri. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Bom dia a todos. 

Gostaria de explicar que essa indicação se deu até... A gente já estava pensando sobre isso. Mas, foi uma 

matéria que tivemos oportunidade ouvir, de ler, sobre uma senhora que teve uma dificuldade imensa de fazer o 

pagamento no pedágio da ponte, de Vila Velha para Vitória.  

Na verdade, o intuito é solicitar a viabilidade, o estudo para que sejam usadas outras modalidades de 

pagamento além das existentes, que é em dinheiro, em espécie, ou através do cartão que já é disponibilizado. Mas, 

por exemplo, em situações de emergência, ser possível a utilização de outras modalidades tipo cartão de crédito, 

outras modalidades de pagamento que facilitariam muito às pessoas que, por ventura, possam não estar preparadas 

para fazer o pagamento da maneira como é feita no momento.  

 

(Registra presença o Senhor Deputado Engenheiro José Esmeraldo) 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Dr. Emílio Mameri... 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72751-163859557301032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72752-165301418601032019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – V. Ex.ª está pedindo pela ordem? 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Pela ordem eu posso... 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – V. Ex.ª quer discutir a matéria. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Quero discutir a matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Para discutir a matéria, Deputado Luciano 

Machado. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Só em nível de me posicionar sobre isso, imagino que 

dependendo... Claro que é uma indicação, depende de regulamentação, mas imagina bem o sufoco que é para nós 

passarmos na Terceira Ponte de Vila Velha para cá, pela manhã. Se você cria mais uma possibilidade de parar o 

trânsito, é quase inconcebível essa ideia no meu ponto de vista. Mas, claro que numa situação dessas, dois reais, 

pode ser que seja uma situação bastante complexa. Obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Para discutir, o Deputado José Esmeraldo. 

Três minutos. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – Senhor presidente, senhores deputados, 

deputadas, aqueles que nos assistem através da TV Assembleia, TV Educativa, vejo os deputados que tenho o 

maior respeito, deputados e deputadas, nesta Casa de Leis. Inclusive os mais novos, que são brilhantes, e que 

vieram para este sodalício com muita dificuldade, mas chegaram aqui em função da sua competência. Mas eu, 

talvez como um dos deputados com um pouco mais de mandato, gostaria de dar uma pequena orientação.  

Tem muita gente que faz indicação. Da vez passada, todos faziam indicação. Não adianta você fazer a 

indicação e não correr atrás. Porque quando você faz, o deputado faz uma indicação, tem outro que já fez também. 

E eu estou lembrado de uma senhora, que não vou citar o nome, deputada, que era craque para fazer isso. Fazia 

indicação do estado todo, quando um deputado batalhava sobre aquele assunto que ela deixou lá dentro do baú, 

guardadinho, e resolvia o problema, ela tirava a indicação e saía distribuindo.  

Então, na minha pouca experiência, quero repassar isso para V. Ex.
as

, que merecem o meu respeito, 

brilhantes. E interessante que todos que vieram para cá, a gente tem, assim, uma... Até achei, no início, vou ter 

umas batidas com alguns aqui. Achei isso. Mas, não. Depois que eu conheci a turma de lado, junto, até me 

solidarizo com essa rapaziada, com essa mulherada. Até nossa querida Iriny está ali, uma brilhante mulher, que foi 

deputada federal, que foi ministra, e veio para esta Casa de Leis abrilhantar este sodalício. Ela está quietinha ali, 

mas é uma mulher capacitada e competente, e é do PT! Essa é PT mesmo, essa aí ninguém muda. Respeito a nossa 

querida Iriny, e até trabalhei para ela porque eu não tenho diferenciação. Sou amigo de João Coser, sou amigo do 

João. É uma cara que gosto dele. Se alguém não gostar é problema de lá. A Iriny também é uma pessoa que eu 

gosto. Tem alguns que eu não gosto, mas são pessoas que merecem o meu respeito e minha consideração.  

Então, só para finalizar a minha fala, indicação é importante, mas não podemos deixar a indicação lá dentro 

do baú. A gente tem, com certeza, que correr atrás. E não é fácil, não é fácil resolver problemas em nível de 

Governo. Tem que, muitas vezes, jogar duro, jogar pesado para que o secretário de lá saiba que o deputado aqui 

não é bobo. Não é bobo. 

 

(Registram presença os Senhores Deputados Pr. Marcos Mansur e Janete de Sá) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Concedo a palavra ao Deputado Pazolini, 

também para discutir a referida proposta de indicação. 
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Registro a presença do ilustre parlamentar Pr. Marcos Mansur. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (sem partido) – Senhor presidente em exercício, 

presidindo nossa sessão desta manhã de quarta-feira, Deputado Marcelo Santos; senhoras parlamentares; Senhora 

Deputada Iriny Lopes; Janete de Sá; senhores deputados; quem nos assiste aqui na galeria e nos acompanha através 

da TV Assembleia; servidores; estagiários; Deputado José Esmeraldo, vou aproveitar, brevemente aqui nos três 

minutos regimentais, a fala de V. Ex.ª, que tocou um pouco na conduta dos deputados, e aconteceu exatamente um 

fato extremamente lamentável aqui na Casa. Nós abordamos um assunto aqui numa fala com o governador, 

estávamos protocolizando um pedido e vimos que houve um protocolo anterior ao nosso. Ou seja, uma conduta que 

eu acho que não é adequada porque é um assunto que nós tratamos especificamente na sessão de segunda-feira com 

o governador, preparamos uma proposta e fomos surpreendidos, ao protocolizar essa mesma proposta, que houve 

um protocolo às 17h50min, 17h55min, dessa matéria que nós conversamos e tratamos aqui especificamente, está 

registrado, com o governador. 

Então, fico extremamente triste com esse tipo de conduta porque acho que se houve o tratamento dessa 

matéria, nada melhor do que se fosse chamado, pelo menos que o colega que teve essa ideia ou que se inspirou na 

ideia possibilitasse-nos participar dessa construção, uma construção coletiva, e é o que tenho tentado fazer nesta 

Casa. 

Então, lamento esse tipo de conduta, senhor presidente, entre nós, porque acho que tem que ter uma 

lealdade um pouco maior, um companheirismo, e entender que o colegiado são trinta deputados e a vitória é da 

Casa, é do povo capixaba e da Assembleia. E não tentar, uma ideia do colega, você se passar, como V. Ex.ª bem 

deixou aqui claro, José Esmeraldo, tentar se apropriar dessa ideia e tentar apresentar à sociedade como se a ideia 

fosse sua. Enfim, agradeço a oportunidade, senhor presidente, e a atenção do Plenário. Bom dia a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Continua em discussão. Com a palavra o 

ilustre parlamentar, líder ainda indefinido, Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Obrigado, presidente. Meus cumprimentos a todos aqueles que 

estão presentes no plenário. 

O José Esmeraldo falou sobre os novatos e tal, que são muito bem-vindos, e com certeza acrescentam 

muito a esta Casa, só que as pessoas deveriam estudar um pouquinho sobre aquilo que já aconteceu aqui na 

Assembleia. Em 2015, o então Líder do Governo Gildevan Fernandes apresentou uma emenda para retirar o art. 

145 da Constituição Estadual. Aqueles que são da legislatura passada sabem que eu fui o que mais brigou contra 

isso, e votei contra na época. A Constituição Estadual ficou esdrúxula. Ela parte do art. 144 para o 146. 

No ano passado, no ano retrasado, eu apresentei uma PEC para retornar o art. 145. Eu apresentei essa PEC 

para retornar o art. 145! Eu só estou reapresentando a PEC. Então, é só estudar o que já vinha acontecendo aqui. Eu 

fui o que mais bati o tempo inteiro nisso. Na época, eu, o Deputado Enivaldo e o Deputado Guerino Zanon fomos 

os únicos três que votamos contra a retirada do art. 145. 

Pode falar o que quiser, pode cochichar aí, fazer o que quiser, mas tem que estudar o que já tinha 

acontecido aqui e como se deu a trajetória dessa história do art. 145 e quantas vezes eu subi a esta tribuna para 

criticar veementemente a retirada do art. 145. 

Então, se tem alguém copiando aquilo que os colegas vêm fazendo, não sou eu. Essa é uma luta minha 

desde 2015 e eu só estou reapresentando uma PEC que eu já tinha reapresentado no ano de 2016 ou 2017, apenas 

isso. Até porque o atual secretário de Transparência também era um grande crítico dessa situação. Então, nós 

sabíamos que com este Governo havia um caminho para isso. Eu não estou copiando nada, eu não estou roubando 

ideia de nada. Então, aqueles que estão chegando agora, que também vão contribuir muito com esta Casa, têm que 

estudar o que já vinha acontecendo e o que os deputados que estavam aqui já vinham fazendo. Simples dessa 

forma. Eu estou aqui há quatro anos, eu não sou de roubar ideia de ninguém, eu não me meto em assuntos de 
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ninguém, eu não crio barraco, como determinadas pessoas criam aqui. O que eu fiz foi apresentar ou reapresentar 

uma PEC que eu já tinha reapresentado.  

Mais uma vez friso: peguem os anais desta Casa e vão ver que eu sou o único deputado que brigou durante 

quatro anos contra a retirada do art. 145. Simples dessa forma. 

Obrigado, presidente. 

 

(Registra presença o Senhor Deputado Erick Musso) 

 

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

Continua em discussão. (Pausa)  

O silêncio é a resposta. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. 

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

Aprovada por unanimidade a indicação amplamente debatida, com foco na matéria, do Deputado Emílio 

Mameri, que neste momento vai justificar o seu voto. 

 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu queria só esclarecer que essa proposta é uma proposta de 

medida alternativa, só em situações onde não é possível se resolver com os métodos tradicionais. 

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Senhor presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Deputada Iriny. 

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Observando a proposta do Deputado Mameri, compreendo que no mérito 

ele procura resolver um problema efetivamente existente, mas a forma do projeto acaba criando um problema 

paralelo, que é a fila que se cria ao ter que usar o cartão magnético. Então, eu quero louvar a intenção e sugerir que 

o deputado refaça e reapresente de uma forma que evite esse problema paralelo, porque, no mérito, a intenção é 

correta e o problema existe. 

 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Obrigado, deputada. Como eu falei anteriormente, não está 

bem explícito aqui na indicação, mas é a possibilidade de uma alternativa para uma situação que realmente 

acontece. Nós estamos preocupados também com as filas, mas é muito desagradável uma pessoa, por causa de dois 

reais, ter que voltar a Vila Velha, entrar na fila de novo, porque não pode numa situação dessas pagar no cartão de 

crédito, por exemplo. É uma alternativa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Deputado Luciano Machado. 

 

O SR. 1.ª SECRETÁRIO lê: 

 

44.Indicação n.º 457/2019, de Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do Estado, para 

aprimoramento da Instrução de Serviço n.º 93, de 23/06/2016 – consolidada, no que se refere a terminologia 

utilizada para indicar os profissionais que auxiliam os condutores no transporte coletivo escolar.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72753-174731800901032019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Em votação. 

 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72753-174731800901032019-assinado.pdf
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Pedir para registrar a presença dos alunos que estão nos visitando hoje da escola municipal da Serra, um 

projeto da Escola do Legislativo. Parabenizar a Escola do Legislativo e a gestão de V. Ex.ª, permitindo que os 

alunos se aproximem da atividade e tenham contato com esta Casa, a Casa de Leis, a Casa da Cidadania. 

Parabenizar os alunos, os professores, bom dia a todos. Obrigado, presidente. 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Pela ordem, presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Deputado Xambinho. 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Gostaria também de registrar a presença dos alunos da 

EMEF Novo Horizonte, lá do bairro Novo Horizonte, na Serra, as professoras Rosemary e Alessandra, que estão aí 

com quarenta e cinco crianças da quinta série. Sejam bem-vindos à Assembleia. Esta é a nossa Casa de Leis. E eu 

tenho a alegria de representar a cidade da Serra aqui como deputado estadual. Deus abençoe a vida de todos vocês. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovado o item 44. 

Item 45. (Pausa) 

Nós chegamos ao final da fase do Expediente. 

 

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

 

(Registram presença os Senhores Deputados Freitas e Vandinho Leite) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Deputado Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu gostaria de pedir a inversão da pauta. Ouvido o Plenário e, com 

a concordância do Plenário, a inversão da pauta. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Assegurando a fase das Comunicações a posteriori? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PRB) – Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 

(Pausa) 

Aprovado. 

  Vamos à Ordem do Dia. 

Deputado Vandinho Leite. 

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) - Pela ordem, senhor presidente! Neste momento, gostaria de fazer 

um requerimento, estou fazendo aqui de forma oral, mas também estarei protocolando nesta Casa, que é um 

requerimento de convocação da secretária de Estado da Ciência e Tecnologia, para que ela possa explicar, além de 

muitas coisas na secretaria, o fato de ter assumindo a secretaria e três dias após ter feito uma viajem particular, em 

que ficou dezesseis dias fora do Governo do Estado. Então, é um processo que não está claro para mim e nem para 

a sociedade capixaba. Eu gostaria de comunicar e verificar a posição e V. Ex.ª. 
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PRB) – Nós vamos aguardar o ato formal de V. Ex.ª, mas 

desde já colocando a Mesa ao inteiro dispor, com o papel de fiscalizador da Assembleia Legislativa deferindo o 

pedido de V. Ex.ª. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PRB) – Deputado Doutor Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Eu só queria fazer uma sugestão. Sei que muita gente do 

Governo, muitos secretários estão assistindo a nossa sessão e queria fazer um apelo. Essas indicações que nós 

fazemos, eu faço muito pouco, mas tem colegas que fizeram muitas indicações. Sabemos do trabalho incessante 

dos secretários, eles são importantes. Os secretários trabalham muito, secretário de Governo, mas nós trabalhamos 

mais. Porque o secretário olha a pasta dele só; nós olhamos todos os problemas do Estado.  

O apelo que eu faço ao Estado neste momento, ao governador e a toda a sua equipe, é que os secretários 

tenham a delicadeza de responder também por oficio a providência que foi tomada. Olha, esse item eu posso 

atender, esse aqui não posso; esse foi assim, esse foi assado.  Até para não ficar no vazio uma indicação nossa que 

a gente não sabe para onde foi parar. 

Então, presidente, é a sugestão que eu faço ao pessoal do Governo. Sei que o Governo está nos assistindo 

agora, gente do gabinete do governador. Enfim, é uma sugestão, um apelo que eu faço para dar uma satisfação, ser 

delicado de informar ao deputado a indicação que ele fez. Obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PRB) – 1 - Projeto de Lei Complementar n.º 29/2018. 

 

(Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 29/2018) 

 

   Convoco a Comissão de Justiça, Deputado Gandini. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) - Vou continuar me 

prevalecendo do prazo regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PRB) – É regimental. 

2 - Projeto de Resolução n.º 11/2019. Deputado Dr. Rafael Favatto.  

 

(Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Resolução n.º 11/2019) 

 

Convoco a Comissão de Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) - Há quorum na Comissão de 

Justiça. Há uma alteração numa resolução: Fica Instituída pelo Poder Legislativo a comenda Loren Reno, que será 

conferida a brasileiros ou estrangeiros que se destacarem nas áreas de Educação, de Saúde, Legislativa, de 

Jornalismo, Advocatícia, de Artes Plásticas e Industrial. 

  Vou avocar a matéria. Temos um parecer já da Procuradoria e vou acompanhar o parecer da Procuradoria 

pela constitucionalidade.  

Em discussão.  

Para discutir a matéria Deputado Marcelo Santos. 
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O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) - Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Deputado Fabrício 

Gandini, que neste momento além de presidir é relator do Projeto de Resolução n.º 11/2019, que altera e revoga 

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

 

Art. 1.º: Fica Instituído pelo Poder Legislativo a ccomenda Loren Reno que será conferida 

a brasileiros ou estrangeiros que se destacarem nas áreas de Educação, de Saúde, Legislativa, de 

Jornalismo, Advocatícia de Artes Plástica e Industrial. 

 

O art. 2.º cita que a Resolução n.º 1.370 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

A comenda instituída pelo art. 1.º desta resolução será entregue aos agraciados no mês de 

abril de cada ano em sessão solene pela Assembleia Legislativa. 

  

 Deputado Rafael Favatto, quero debater esta questão e entrar em outro mérito dizendo do papel e da 

importância dos parlamentares.  

Agora estamos debatendo uma alteração em um projeto de resolução desta Casa, como também estamos 

apreciando, e já fizemos isso, algumas indicações, indicação meramente aquela que solicita ao Governo do Estado 

que avalie uma proposta sem ser PL, sem ser PLC, sem ser PEC, meramente uma sugestão que o legislador ativo 

encaminha ao Executivo. E, naturalmente, ao apresentar essa proposta, lida, é aberto o processo para discussão. 

Encerrada a discussão, em votação e aí naturalmente o Plenário, soberano, vota aprovando ou rejeitando a matéria.  

O debate nesta Casa, seja aqui no púlpito, seja lá embaixo no microfone de aparte, é fundamental, e muitas 

pessoas confundem o debate no Parlamento com briga, o que não é. Cada um aqui, cada parlamentar representa 

uma fatia importante da sociedade. Cada parlamentar aqui tem a sua importância para a população do Espírito 

Santo. Cada parlamentar independente do credo, da religião, de cor, de onde mora, do partido que figura tem o seu 

papel. Seja ele recém-chegado a esta Casa e nunca ter participado de um mandato eletivo, ou que já participou. Seja 

ele mais novo no Parlamento ou mais antigo. Cada um de nós aqui tem uma importância vital para a garantia da 

democracia, para a garantia de atendimento dos anseios da população porque somos nós porta-vozes da sociedade.  

O debate é salutar. Este que estamos debatendo agora, de autoria do ilustre Parlamentar Rafael Favatto, a 

quem presto minhas homenagens, mas tantas outras matérias que aqui debatemos.  

Tem matéria que estaremos debatendo hoje e que não encerrará a discussão hoje ainda. Existem matérias 

que serão sobrestadas, baixadas de pauta, matérias que rejeitaremos, matérias que aprovaremos e que a sociedade 

no primeiro momento, vocês passarão por essa experiência, não entenderá o recado que estamos dando, porque no 

momento primeiro ela soa como antipática, mas depois terá efeitos positivos. E esse é o nosso papel.  

Então, o debate aqui da tribuna desta Casa é salutar, é importante. Lógico, se todos concordassem com tudo 

aquilo que um parlamentar apresentar, todas as vezes que forem apresentadas, há algo errado se ninguém 

questionar.  

E é por isso que o Parlamento é isto: parlar, debater, conquistar. A ciência do Parlamento não é exata. E é 

por isso que discutimos sempre. Por mais que pareça simples o debate, ele é profundo.  

Imaginem vocês que a proposta do Deputado Emílio Mameri sugerindo uma questão meramente dizia: Se 

eu não tenho grana, eu devo pagar, por exemplo, com cartão, seja de crédito ou débito. Mas, a partir da discussão 

dele geraram algumas questões que foram levantadas aqui, que a consequência do cartão pode gerar fila, e aí tem 

que chamar a concessionária para que ela possa apresentar uma solução. Quem não tem grana pode pagar com 

cartão ou ele é meramente anotado e tem trinta dias para pagar depois?  

Então, esse é um debate. Por mais que simples, ele é importante para o efeito daqueles que utilizam essa via 

de acesso, seja Vitória-Vila Velha, ou Vila Velha-Vitória, como também proposta de emenda à Constituição, que 

foi debatida amplamente aqui agora.  

Meus amigos e minhas amigas, quero dizer que não existe projeto que sozinho foi aprovado, não existe 

nenhuma discussão que sozinha - senhor presidente, peço, conforme prevê o Regimento, que meu tempo seja 
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ampliado. Cinco minutos? (Pausa) Muito obrigado! Tudo aqui discutido depende de apoiamento do Plenário e aí o 

Plenário é que vai decidir o futuro dessa matéria, o futuro dessa discussão.  

Então, o relacionamento no Plenário é fundamental porque é aí que você conquista, seja de uma ideia que 

você tinha que o projeto equivocado estava naquele momento e com a sua conversa, com debate, apresentando 

aquilo ali que você buscou ao longo do tempo, convencendo um colega a votar e mudar de ideia, o que antes ele 

não tinha. Esse é o papel da lógica do Plenário. 

 Queria dizer que, primeiro de tudo, antes de qualquer debate, temos que ter respeito com as pessoas. 

Respeitar, porque se você não tiver respeito, você não tem respeito dentro de casa, não tem respeito na igreja, não 

tem respeito em lugar nenhum.  

O debate é salutar, mas o princípio de tudo na vida da gente é o respeito. É isso que quero pedir aos colegas 

deputados: que tenhamos respeito uns pelos outros, independente da sua posição ser favorável ou contrária a uma 

proposta, a um debate. Vale o registro: grande parte do tempo que passamos do nosso dia a dia é aqui no plenário. 

Passamos mais tempo que nas nossas casas, mais tempo que com nossas famílias. 

Então, temos que ter uma interação muito bacana para que possamos garantir o que a sociedade precisa, o 

resultado prático daquilo que nós nos propusemos no período eleitoral, apresentando para ela que íamos trabalhar 

para melhorar a segurança pública, a educação, garantir mobilidade urbana, trânsito, cultura, saúde. Esse é o nosso 

papel! 

Concedo a palavra a V. Ex.ª. 

 

O Sr. Engenheiro José Esmeraldo – (MDB) - Deputado, eu queria parabenizar V. Ex.ª, um conselheiro, 

um brilhante deputado. Quando V. Ex.ª fala da tribuna que o respeito é fundamental, eu concordo plenamente... 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Obrigado, Deputado José Esmeraldo. 

 

O Sr. Engenheiro José Esmeraldo – (MDB) – Mas o respeito, Deputado Marcelo Cariacica Santos... 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Cariacica e adjacências... 

 

O Sr. Engenheiro José Esmeraldo – (MDB) – E adjacências. Não só pode ser somente daí, não! Tem que 

ser aí e nos bastidores. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Isso mesmo. 

 

O Sr. Engenheiro José Esmeraldo – (MDB) – Que tem gente nos bastidores - e eu não sou menino e não 

nasci ontem - que se você facilitar, ele corta as duas pernas. Então, temos que estar preparados não só para o 

respeito no plenário, mas como também nos bastidores. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Parabéns, Deputado José Esmeraldo, mas é justamente essa a 

minha manifestação aqui hoje. 

Então, é importante termos essa união. Estou à disposição sempre para colaborar com os colegas 

deputados, para tentar, inclusive, auxiliar em qualquer proposta que tenha aqui em tramitação na Casa, para tentar 

encontrar um ponto de equilíbrio porque acho que esse é o papel da Assembleia: encontrar ponto de equilíbrio na 

relação entre os poderes.  

Temos matérias que estão aqui sendo debatidas, do Tribunal de Contas, e vamos receber um número 

enorme de matérias do Executivo. Algumas estaremos votando, na maioria, favorável, e alguns colegas 

naturalmente estarão votando contrário e o Governo tem que respeitar a posição de cada um, assim como a Mesa 

Diretora da Assembleia também tem que respeitar. E cada um de nós respeitar a posição de cada um.  
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Não é porque eu vou votar contra a proposta de qualquer outro parlamentar, que eu vou me tornar inimigo 

dele. É a minha convicção! É a minha posição! E isso tem que ser respeitado no plenário porque cada um de nós 

aqui foi eleito e não foi nomeado pelo presidente do Tribunal Eleitoral, não foi nomeado pelo presidente da 

República, não foi nomeado pelo governador do estado, nem pelo presidente da Assembleia. Nós fomos nomeados 

pelo povo e é pelo povo que temos que trabalhar.  

Muito obrigado, senhoras e senhores. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Antes de passar a palavra novamente ao Deputado 

Gandini, que está na Comissão de Justiça em discussão, quero responder sobre o questionamento, ontem, do 

Deputado Enivaldo dos Anjos acerca do projeto do Deputado Sergio Majeski.  

Vamos manter a votação da forma que foi, pela aprovação, haja vista que o parecer estava já pela 

constitucionalidade dentro do processo e regular. Então, estamos tendo essa decisão pela Mesa Diretora, 

comunicando ao Deputado Enivaldo dos Anjos sobre o seu questionamento e também dando ciência ao Deputado 

Sergio Majeski de que fica mantida a votação. 

À Secretaria para extração dos autógrafos. 

Deputado Gandini. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Mais algum deputado 

gostaria de discutir a matéria? (Pausa) 

Não havendo, passo a colher os votos. 

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?  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Deputado Enivaldo dos 

Anjos. (Pausa) 

Com o relator. 

Aprovado pela constitucionalidade e legalidade.  

Devolvo à Mesa para prosseguimento. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Convoco a Comissão de... 

 

O SR. HUDSON LEAL – (PRB) - Senhor presidente, pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Deputado Hudson Leal. 

 

O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – Gostaria de registrar a presença do presidente da Câmara Municipal de 

Vila Velha, Ivan Carlini, e do ex-vereador Reginaldo Loureiro. 
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Registrada a presença do presidente da Câmara Ivan 

Carlini. Também registramos a presença do presidente da Câmara de Vitória, Cleber Felix; e também do ex-

vereador Reginaldo. Muito obrigado pela presença de vocês. 

 Convoco a Comissão de Cidadania, Deputado Enivaldo dos Anjos. (Pausa)  

 Convoco, conjuntamente, as Comissões de Cidadania e de Finanças, Deputado Euclério Sampaio. 

 Quem é o vice-presidente da Comissão de Finanças? O Deputado Enivaldo. 

 O Enivaldo fará, conjuntamente, as Comissões de Cidadania e de Finanças. 

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – (ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) – Há quorum nas duas 

comissões.  

Designo a Deputada Iriny Lopes para relatar a matéria. 

 

A SR.ª IRINY LOPES - (PT) – Senhores membros das duas comissões e Mesa, o meu relatório é pela 

aprovação da matéria. 

Devolvo ao presidente para a coleta dos votos. 

 

(Registra presença o Senhor Deputado Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – (ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) – Em discussão. 

(Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em votação. 

Como vota o Deputado Lorenzo Pazolini? (Pausa)  

Com o relator.  

Deputado Adilson Espindula? (Pausa)  

Retificando, o Deputado Pazolini votou com a relatora. Porque eu falei relator, então estou retificando, por 

exigência do movimento de organização das mulheres no Mês Internacional das Mulheres. 

O Deputado Adilson votou com a relatora. 

Deputada Raquel Lessa? (Pausa)  

Com a relatora. 

Eu acompanho a relatora. 

Deputado José Esmeraldo? Deputado José Esmeraldo, V. Ex.ª vota como? V. Ex.ª vota com a relatora da 

matéria na Comissão de Finanças? O projeto do Deputado Rafael Favatto. (Pausa)  

O Deputado José Esmeraldo acompanha a relatora. 

Deputado Fabrício Gandini? (Pausa)  

O Deputado Fabrício Gandini vota com a relatora. 

Deputado Alexandre Xambinho? 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) – Acompanho o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – (ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) – Relatora! 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) – Relatora. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – (ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) – O Deputado 

Xambinho com a relatora. 

Deputado Rafael Favatto? (Pausa)  

Deputado Rafael Favatto acompanha a relatora. 

 Deputado Marcos Garcia? (Pausa)  



 

 

22 

 

 

 O Deputado Marcos Garcia acompanha a relatora. 

 A matéria está aprovada à unanimidade nas duas comissões. 

 Devolvo à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - PRB) – Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovado.  

Em Mesa para promulgação. 

 

3. Projeto de Lei 20/2019 do Deputado Rafael Favatto. 

 

(3.Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 20/2019.) 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – Presidente, eu votei contra. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - PRB) – Contra o voto do Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – E eu gostaria até de justificar. (Pausa)  

Olha só, não é isso, Deputado Rafael, eu mantenho a coerência. Como todas as comendas do ano passado 

criadas pela Deputada Raquel, criadas pela Deputada Janete, criadas pelo ex-Deputado Padre Honório, eu votei 

contra, em função de achar que já existem muitas comendas aqui. Então, nada contra a sua proposta, senão, seria 

muito incoerente daquilo que eu fiz das outras vezes, só isso. 

Obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - PRB) – 3. Projeto de Lei 20/2019.  

Convoco a Comissão de Justiça. 

 

(3.Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 20/2019.) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (FABRÍCIO GANDINI - PPS) – Deputado Erick, tem algum 

interesse em fazer a reunião conjunta das comissões? 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - PRB) – Deputado Hércules, pode ser conjunta? (Pausa)  

Pode ser conjunta. 

Deputado Enivaldo, pode ser conjunta? (Pausa)  

Então, Deputado Gandini preside a comissão conjunta. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – (FABRÍCIO GANDINI - PPS) – Há quorum nas 

comissões.  

O projeto estabelece normas para hotéis, pensões, motéis, flats e similares que ofereçam serviço de 

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

(desjejum) adequado ao consumo de portadores da diabetes. 

 O parecer dado pelo corpo técnico-jurídico da nossa Casa foi pela constitucionalidade e legalidade do 

projeto. Vou acolher e relatar a matéria dando pela aprovação.  

Vou colocar a matéria em discussão. (Pausa) 

 Não tendo quem queira discutir, passo a colher os votos da Comissão de Justiça. 

 Deputado Vandinho Leite? (Pausa) 

Com o relator. 
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 Deputado Coronel Alexandre Quintino?  

 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO – (PSL) – Com V. Ex.ª. 

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Deputada Janete de Sá? 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Com o relator. 

 Deputado Rafael Favatto? (Pausa) 

Com o relator. 

 Deputado Marcelo Santos?  

 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Deputado Enivaldo dos 

Anjos?  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Com o relator. 

Comissão de Saúde. 

Como vota o Deputado Doutor Hércules? (Pausa) 

Deputado Emílio Mameri? 

  

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

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – (FABRÍCIO GANDINI - PPS) – Com o relator. 

Deputado Renzo Vasconcelos? (Pausa) 

Com o relator. 

 Deputado Hudson Leal? (Pausa) 

Com o relator. 

 Aprovado nas Comissões.  

Falta alguma ainda? (Pausa) 

Finanças. 

 Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 

Com o relator. 

 Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 

Com o relator. 

 Voto também com o relator. 

 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 

Com o relator. 

 Deputado Rafael Favatto? (Pausa) 

Com o relator. 

 Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 

Com o relator. 

 Aprovado nas Comissões pertinentes. 

 Devolvo à Mesa para prosseguimento. 
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 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - PRB) – 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. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - PRB) – Deputado Enivaldo. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Como V. Ex.ª é mais rápido do que imediatamente, não está 

dando tempo nem para o pessoal dizer se vai discutir ou não. Na matéria anterior, o Deputado Rafael gostaria de 

fazer um esclarecimento em face da fala do Deputado Sergio Majeski. Parece que há uma diferença na lei que ele 

propôs com relação aos argumentos. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - PRB) – Deputado Rafael Favatto. 

 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Senhor presidente, só para esclarecer que nós não 

criamos comenda, nós apenas regulamentamos e foram acrescentadas à comenda outras iniciativas podendo, como 

o Loren Reno foi um importante membro da sociedade capixaba e atuante na área da educação, a comenda foi 

direcionada para diversas partes da sociedade. Eu ampliei o seu alcance, o escopo da comenda, que era só destinada 

a uma, mas pode ser destinada para educação, saúde e outras autoridades que se destaquem aqui no estado. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - PRB) – Devidamente esclarecido. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Presidente, pela ordem! Então, eu... 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - PRB) – Desvota o contrário. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - PRB) – Entendi. Desvotou. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – É porque foi uma falta de compreensão da minha parte. Eu achei 

que a comenda estivesse sendo criada. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - PRB) – Parabenizo o Deputado Rafael Favatto que 

conseguiu a unanimidade do Plenário. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Senhor presidente, pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - PRB) – Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Quero parabenizar o Deputado Sergio Majeski pelo seu senso de 

compreensão. 

 



 

 

25 

 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Senhor presidente, eu gostaria de agradecer o voto 

do Deputado Sergio Majeski também que, por ser atuante na área da educação, compreendeu o alcance do nosso 

projeto, podendo homenagear os nossos educadores do estado do Espírito Santo.  

Obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - PRB) – Item 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, todos em 2. ª sessão.  

 

(4. Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 229/2018; 5. Discussão especial, em 

2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 284/2018; 6. Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 

Lei Complementar n.º 04/2019; 7. Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

04/2019; 8. Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 21/2019; 9. Discussão 

especial, em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 23/2019; 10. Discussão especial, em 2.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 29/2019) 

 

Não havendo deputado inscrito, a matéria vai para 3.ª sessão.  

 

Item 11, em 1.ª sessão.  

 

(11. Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de Lei Complementar n.º 18/2018) 

 

Não havendo deputado inscrito, a matéria vai para 2.ª sessão. 

 

Conforme acordo pré-estabelecido, nós vamos passar à fase das Comunicações. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Senhor presidente, só gostaria de agradecer a todos 

os deputados por ter dois projetos aprovados na manhã de hoje. Obrigado a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - PRB) – V. Ex.ª está com uma força astronômica dentro do 

Plenário. 

Deputado Lorenzo Pazolini. (Pausa) 

Declinou. 

Deputado Doutor Hércules. (Pausa) 

O tempo de V. Ex.ª já está contando.  

Nós vamos até 10h54min. 

 

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

nossos telespectadores da TV Ales ou TV Assembleia, eu peço um pouquinho de atenção aos meus pares para essa 

fala que vou começar. 

 13 de março de 2019, data que marca os cinquenta anos da cassação dos mandatos dos Deputados Dailson 

Laranja e José Ignácio Ferreira. 

Em 13 de março de 1969, foi publicada a cassação dos Deputados Estaduais José Ignácio Ferreira e Dailson 

Laranja, do MDB. O primeiro foi punido por ter lido da tribuna da Assembleia Legislativa, que ainda era lá na 

Cidade Alta, uma carta do pároco de Itarana considerada desrespeitosa aos símbolos nacionais; e, o segundo, por 

ter se solidarizado com o colega. 

Naquela época, quem manifestava o desejo de uma sociedade mais justa e igualitária, que culminasse em 

um Estado Democrático de Direito, era visto como opositor ao regime vigente e, com isso, perdia os direitos 

políticos, o direito à liberdade de expressão, à igualdade e à liberdade de ir e vir.  
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A ditadura militar institui um cenário antidemocrático, impositivo, desrespeitoso e autoritário. Nesse 

contexto, todos os direitos humanos foram vilipendiados. 

No dia 12 de junho do ano passado, os mandatos dos ex-Deputados Estaduais José Ignácio Ferreira e 

Dailson Laranja foram simbolicamente devolvidos. 

Agradecemos e lembramos a nossa Deputada Luzia Toledo, que naturalmente foi quem iniciou essa justiça 

que foi feita naquele momento. Sentimos muitas saudades de você aqui, Deputada Luzia Toledo. 

Foi uma oportunidade marcante de homenagear dois grandes homens públicos que muito fizeram pelo 

desenvolvimento do Espírito Santo. 

Os doutores Dailson Laranja e José Ignácio são figuras de destaque no cenário nacional que, por lutarem 

pela valorização da liberdade e da democracia, sofreram a cassação dos seus mandatos. 

A altivez e a coragem com que os ex-parlamentares enfrentaram os anos de chumbo nos ensinam que a 

representação popular exercida através de mandato outorgado pelo povo é a forma mais sublime da democracia 

representativa. 

Senhor presidente, requeiro a V. Ex.ª que minha fala seja publicada na íntegra no Diário do Poder 

Legislativo e remetida aos excelentíssimos senhores doutores Dailson Laranja e José Ignácio Ferreira, a fim de dar 

ciência a ambos que este deputado fez questão de reconhecer e exortar o orgulho desta Casa de Leis em ter sido 

representada pelos mesmos de forma tão honrosa, alvissareira e destemida!  

Caros Dailson Laranja e José Ignácio Ferreira, vocês fazem parte da história política e administrativa do 

Espírito Santo e do Brasil. 

Não posso deixar de registrar também que o nosso querido Anselmo Laranja, que foi vereador de Vitória, 

filho de Dailson Laranja, ele, hoje, caminha para a carreira da magistratura, que também foi um grande vereador da 

nossa cidade, da nossa capital, Vitória. 

Então, quero deixar esse registro aqui, não podemos esquecer aqueles que sofreram a violência da cassação. 

Uma cassação injusta por não concordar com, naturalmente, a violência, essa violência que foi imposta ao povo 

brasileiro. E você não poder criticar. Hoje, felizmente, nós temos uma democracia plena, nós temos direitos e temos 

condições de criticar qualquer um com cujas ideias a gente não concordar.  

Então, meus parabéns a Dailson Laranja e a José Ignácio Ferreira.  

Viva a democracia! 

Viva o Espírito Santo! 

Viva o Brasil! 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Com a palavra o Deputado Emílio Mameri. 

Doutor Hércules hoje falou menos do que o tempo permitido. 

 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Bom dia a todos! Quero saudar o nosso Presidente Erick e, 

saudando o nosso presidente Erick, saudamos todos os nossos deputados aqui presentes. Saudar os funcionários da 

Casa, a TV Assembleia e os expectadores que estão nos assistindo, inclusive o pessoal da galeria, que está aqui 

presente, uma saudação especial para o pessoal da galeria, assistindo aos nossos debates! 

Eu queria aproveitar este momento de comunicação para citar para vocês duas situações importantes das 

reuniões das comissões que eu achei pertinente para trazer a todos vocês: primeiro com relação à Comissão de 

Saúde, brilhantemente conduzida pelo nosso deputado Doutor Hércules, onde nós recebemos o doutor Lauro 

Vasconcellos, que é o coordenador do serviço de nefrologia do Hospital Universitário Cassiano Antônio de 

Moraes.  

Estamos comemorando nesta semana a Semana Nacional do Rim e sabemos que medidas preventivas são 

fundamentais para que possamos minimizar o problema das doenças renais crônicas que tantas situações de 

emergência, de preocupação com os familiares, causam na nossa sociedade. Então, queremos parabenizar o serviço 
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de nefrologia do Espírito Santo, em especial o doutor Lauro Vasconcellos, por estar nessa campanha fundamental e 

importante para a saúde pública do Espírito Santo. 

Igualmente eu queria colocar também, neste momento da fase das comunicações, a grande reunião que 

tivemos, capitaneada pela nossa Deputada Janete, presidente da Comissão de Agricultura, sobre a preocupação do 

meio rural a respeito da aposentadoria, da previdência rural, haja vista que a proposta de mudança desse item, na 

Constituição, a famosa Reforma da Previdência – estou falando especificamente da área rural –, traz inúmeras 

modificações que com certeza vão prejudicar a vida dessas famílias do interior, que tanto lutam, de sol a sol – eu 

também sou da agricultura, sou nascido na roça, participo e sou também agricultor e conheço a realidade do meio 

do campo. 

Então, nós não podemos deixar que esse tema passe sem discussão. E, como proposto na reunião, eu 

sinalizei que, além da união, da movimentação que está sendo feita, nós tivemos aqui uma participação efetiva dos 

sindicatos do Espírito Santo, pessoas representativas do meio rural, várias associações preocupadas com esse tema, 

que pode inclusive trazer uma gravidade imensa para as pequenas prefeituras do interior, haja vista que uma grande 

parte dos recursos que chega ao interior e é gasta no comércio local, gerando riquezas, provém dessas 

aposentadorias, que são merecidas, e sobre o que os sindicatos fazem um trabalho muito importante.  

Essas pessoas não podem ser prejudicadas. Uma vez que o trabalhador rural, tanto o feminino como o 

masculino, tem uma vida muito dura, que deve ser considerada neste momento, não pode, de maneira alguma, ser 

prejudicado; e comparar a situação do meio rural com a situação das grandes capitais, das grandes cidades, onde o 

trabalho é um trabalho também muito importante, mas muito diferente do que é executado no meio rural. 

Então, eu acho que devemos ter um cronograma. Coloquei isso de uma maneira clara na comissão, porque 

é importante a mobilização de todos os sindicatos, de todos os grupos que estão envolvidos na situação, mas quem 

pode nos ajudar nessa batalha é o governador junto com a nossa bancada federal, os nossos dez deputados e os 

nossos três senadores. Temos que mobilizar os nossos deputados, mobilizar o governador, que tem uma influência 

muito grande em nível de Governo Federal, para que possamos discutir bem essa matéria e propor as modificações 

necessárias no texto da PEC da reforma previdenciária.  

Esse é um tema fundamental, um tema importante, e eu, como representante de muitos municípios do 

interior e conhecedor das dificuldades por que passam essas pequenas cidades e com seus trabalhadores, venho 

colocar isso aqui no plenário colocando dessa maneira. A nossa preocupação aqui, dos deputados, eu estou falando 

aqui por mim e pelos deputados, é tentarmos um caminho que seja um caminho de justiça para os nossos 

trabalhadores rurais que tanto engrandecem o estado e engrandecem o nosso Brasil.  

Sabemos que dos trabalhadores rurais, das pequenas propriedades, uma boa parte dos alimentos que nós 

consumimos nas cidades são fruto desse trabalho e nós não podemos nos esquecer desses trabalhadores. Então, eu 

queria agradecer à Comissão de Agricultura, agradecer o trabalho da nossa Presidente, Deputada Janete, que tem 

mobilizado todos os segmentos do setor e, com certeza, vai dar o encaminhamento que foi proposto no sentido de 

tentar agilizar e acelerar. Como diz o nosso querido Deputado José Esmeraldo, que nos traz muitos ensinamentos, 

temos que botar o dedo na ferida e trabalharmos duro, senão as coisas não acontecem. Temos que ir aos locais 

corretos, porque deixar no oba-oba nós não vamos resolver nada.  

Muito obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Com a palavra o Deputado Rafael Favatto.  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Senhor Presidente Deputado Erick Musso, Deputado 

Torino, demais deputados presentes, hoje eu quero um momento de agradecer aos nobres colegas a aprovação de 

dois projetos. Ontem eu discuti os dois aqui. Na realidade, a comenda Loren Reno, nós apenas a regulamentamos e, 

assim, cada deputado pode homenagear diversas autoridades do estado que se destacarem em diversas áreas da 

educação, pesquisadores, cientistas, autoridades policiais e religiosas, que se destacarem no estado do Espírito 

Santo, frutos de suas atividades que fazem o nosso estado crescer. Esse é o objetivo da comenda.  
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O outro é o projeto que trata da saúde do cidadão e que trata, principalmente, dos diabéticos. Hoje, é sabido 

que a grande parte da população, quarenta, quase cinquenta por cento da população mundial está sofrendo de 

sobrepeso. Isso traz inúmeras consequências à saúde de cada um de nós, e a diabetes é uma doença que acomete o 

mundo moderno, digamos assim. Tudo com muita facilidade e tudo que é bom, ou que é gostoso, pode fazer mal. 

Tem muito açúcar. Deputado Hércules está aqui, sabe disso – açúcar e sal, ele está aqui lembrando. São dois 

venenos do mundo moderno que comemos todos os dias e até sem saber que estão presentes na nossa alimentação. 

E o projeto visa regulamentar a rede hoteleira, que vai oferecer em seu cardápio, principalmente no café da manhã, 

uma alimentação saudável aos seus hóspedes, onde cada um pode escolher o seu tipo de alimento, o que assim 

desejar, sem ter um aumento no custo ou adicional para isso.  

Esse é o momento em que temos um ganho, e peço que o Governador Renato Casagrande sancione essa lei, 

as duas leis, o mais breve possível para que entrem em vigor e atendam todo o estado do Espírito Santo. 

  A nossa vocação é uma vocação de turismo, e nós devemos tratar bem os turistas que vêm ao estado do 

Espírito Santo para conhecer a capacidade turística do estado: Convento da Penha, Guarapari, as montanhas 

capixabas, Vila Velha e tantos outros municípios. 

 Coloquei, aqui, também, um projeto de lei que deu entrada ontem, tornando  

Alfredo Chaves a capital do turismo de aventura por suas belezas e pelos turistas que vão lá para voar de parapente, 

as suas correntezas, os rios e todos os esportes que são praticados no município de Alfredo Chaves. 

 Essa vocação turística tem que ser respeitada, também, do ponto de vista da saúde, por isso que esse projeto 

foi elaborado com carinho para nossa população, e agradeço a todos os parlamentares, todos os deputados que 

votaram favoráveis ao nosso projeto. 

 Muito obrigado. Bom dia a todos. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - PSL) - Obrigado, Deputado Rafael Favatto. 

 Agora com a palavra Deputado Excelentíssimo Senhor Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 

 Declinou? Deputado presidente desta Casa, Erick Musso, com a palavra. (Pausa) 

 Declinou também? José Esmeraldo. Está em décimo terceiro aqui. É ordem alfabética hoje. 

 Ah, desculpem-me, perdão. 

 Deputado José Esmeraldo, é com o senhor a palavra.  

 Estamos na Assembleia Legislativa, sessão ordinária, décima nona legislatura, hoje dia 13 de março, 

quarta-feira. Muito obrigado pela audiência a quem está na Casa nos assistindo neste momento e você que está em 

casa também. 

  

 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - Senhor presidente, senhores deputados, 

deputadas, aqueles que nos assistem através da TV Assembleia, TV Educativa, todos nós temos lido, de algum 

tempo para cá, depois que a eleição passou, sobre os candidatos laranja. Na verdade, Bocão, nas candidatas laranja. 

E se nós fizermos, realmente, um retrospecto, vamos ver que teve muita laranja no estado do Espírito Santo. É só 

fazer um levantamento. 

 Esse fundo partidário, do qual as mulheres, eu assino embaixo, têm direito a trinta por cento, só tem que as 

mulheres que entraram de forma estapafúrdia, que foram pegas sem nenhuma orientação, elas praticamente não 

receberam nada do fundo partidário. Muito pelo contrário, receberam um pequeno valor, enquanto os grandes, 

estou me referindo às mulheres, aquelas que tinham condições de ganhar, acham elas, receberam praticamente 

quase a totalidade do fundo. Quase a totalidade do fundo, ou seja, teve gente que recebeu uma nota enorme e as 

outras que foram colocadas lá para que o partido pudesse disputar, porque tem que ter um número, tem que ter um 

quantitativo de mulheres, senão não dá para registrar a chapa.  

 Eu não vou citar o nome aqui, até mesmo porque essa questão já foi levantada na imprensa, e muito bem. 

Mas teriam que ir a fundo. Teriam que ir a fundo!  

Porque vai ver que grande parte dos partidos no estado do Espírito Santo utilizou esse fundo partidário para 

beneficiar uma ou duas pessoas só: mulheres. E as outras entraram para poder registrar a chapa. Para poder registrar 
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a chapa, Deputada Raquel Lessa! Essa é que é a verdade! Era procurando: Você é filiada ao partido? Ah, então 

você vai ser candidata. Não porque aquela pessoa gostasse daquela mulher, mas, sim, porque ela precisava que 

aquelas mulheres... Parece-me que são dez em cada trinta... É isso, Janete? São dez em cada trinta? Dez em cada 

trinta. Aí, bota dez! Dez pessoas. Não, nós temos o fundo partidário. Essa é a forma de chamar. Eu vi isso. Eu 

presenciei isso!  

Agora, está todo mundo quietinho. Mas, se houvesse, realmente, o levantamento nesses partidos todos – 

todos os partidos! – vocês iriam ver que o bicho ia pegar. 

E eu vim aqui à tribuna, até mesmo porque eu não sou filho de pai assustado, e não tenho medo de cara 

feia. E sou deputado ficha limpa, e vou continuar sempre ficha limpa. Mas é importante que algum deputado venha 

à tribuna e faça esta fala. Porque, senão, passa despercebido para a sociedade. Depois tem outra eleição; depois tem 

outra. Tem muita gente que se locupletou. Muita gente! E eu estou me referindo a pouquíssimas mulheres que se 

locupletaram do fundo partidário. 

Se tinha, lá, dois milhões – eu estou dando um exemplo prático –, e trinta por cento é das mulheres, aí a 

mulher tem direito, lá, a seiscentos mil. Aqueles seiscentos mil teriam que ser distribuídos religiosamente! Teriam 

que ser distribuídos religiosamente. Não uma deputada ficar com noventa por cento e, as outras dividirem os dez 

por cento com as demais.  

Eu estou tomando a liberdade de falar nisso porque eu gostaria que aqui tivesse muitas mulheres. Nós 

temos brilhantes mulheres, mas eu gostaria que aqui tivesse mais mulheres. Mas não mulher passando a perna em 

cima da mulher! Não mulher passando a perna. Passaram a perna em cima de vocês! Por que não dividiram o fundo 

partidário religiosamente. Quem fez a lei, lá, já a fez na maldade. A fez na maldade!  

Eu posso falar que não foi fácil ganhar a eleição no meu partido. Não foi fácil! Eu que não tivesse bancado 

a minha campanha, que eu não iria ganhar nem para inspetor de quarteirão! Não foi fácil, não. Tinha muitas, 

muitas... Altivez de alta periculosidade. Malandros de alta periculosidade por trás. Esse cara não pode ganhar não 

porque ele é perigoso. Não sou perigoso não, sou o cara que fala aqui. Esse cara não pode ganhar não, bicho! Se 

esse cara ganhar, é um perigo! Mas o meu eleitor sabe que esse cara aqui não tem duas caras não; tem uma cara só 

e tem palavra. Palavra! Fala e cumpre.  Então, eu não poderia deixar de vir aqui e falar isso. Não posso ficar 

engasgado. 

 Fundo partidário – até gostaria que alguém me fizesse um aparte – teria que ser distribuído igualitariamente 

com todas as candidatas. As candidatas não podem disputar eleição para beneficiar uma ou duas candidatas que têm 

chance de ganhar. Todo mundo tem chance de ganhar. Tem que mudar essa lei lá, cara. Divide igualitariamente. 

Por que vai pegar o dinheiro todo, passar para essa aqui que tem condições de ganhar e as outras nove não têm 

condições de ganhar? As outras lá não têm. 

 Eu via: Eu fui convocada para disputar eleição para estadual. Não sei nem como vou fazer. E no final 

pegaram vinte mil reais, deram para a senhora lá e teve alguém que teve quase tudo. Sabe quem é esse tipo de 

gente? Goela larga, goela de pato. É pior do que goela de pato. Não tem a goela do pato que abre o bico do pato e 

enfia o pirão para ele engordar mais? É isso. E as pobres, as outras mulheres lá que vieram com pensamento legal, 

Ferração, para disputar, disputaram para poder fazer o quê? Fazer número. Vieram disputar para fazer número. Essa 

é a verdade. Esta é a política que temos no Brasil que é rateada em todos os estados da federação. 

 Tinha que chamar umas vinte mulheres aqui, fazer uma sessão e deixá-las falar. Conheço umas cinco ou 

seis que se botar para falar aqui viram o bicho. Eu não sou menino. 

 Queria concluir aqui, Torino, e dizer que V. Ex.ª está muito bem nesta posição.  

 Quero também fazer uma saudação ao meu querido amigo, que está aniversariando hoje. Tenho certeza que 

é seu amigo também: João Coser. Que Deus te ajude, te abençoe e te proteja. Não só você, mas a sua família. 

 Vou voltar a esse tema porque aqui ninguém mexe com isso, aqui é tudo quietinho. Tem que ficar tudo 

quietinho. Aí vem José Esmeraldo aqui, começa a falar. Tem nego que fica até com dor de barriga, mas o que posso 

fazer? Eu represento vinte mil eleitores. Quase que me derrubaram. Daqui para frente vai ser difícil, cara. Bota a 

barba de molho. 
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 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES –  PSL) – Muito obrigado, deputado. 

 Agora, com a palavra, Euclério Sampaio. (Pausa) 

 O Deputado Euclério Sampaio declinou.  

 Deputado Fabrício Gandini. 

 10h23min, estamos na Assembleia Legislativa do Espírito Santo na fase das Comunicações, que vai até às 

10h54min. Agora são 10h24min. Daqui a pouco passaremos ao Grande Expediente. 

 

 O SR. FABRÍCIO GANDINI – (PPS) – Bom dia, deputados; bom dia pessoas que nos acompanham; 

Presidente Torino Marques, o presidente das quartas-feiras; assessores; queria falar um pouquinho. Tive a 

oportunidade, Deputado Torino, de falar um pouquinho. Aqui temos vários deputados ligados à Segurança Pública: 

Deputado Danilo Bahiense, Coronel Quintino, que estão aqui no plenário, que estou vendo, são esses, e a gente 

falou um pouquinho na prestação de contas do atual Governador Renato Casagrande sobre a importância da 

ampliação do cerco eletrônico de segurança, Cerco Inteligente de Segurança, que é chamado na cidade de Vitória, 

que foi implantado há mais ou menos um ano e que vem dando resultados expressivos, mesmo, ainda, sem todas as 

possibilidades implementadas.  

O cerco eletrônico de segurança consiste em algumas barreiras que foram colocadas no entorno da cidade 

de Vitória. São câmeras que, por trás delas, existe um sistema inteligente que faz a leitura das placas. Não só a 

placa, mas de toda a parte traseira do veículo é identificada. Por exemplo, se tiver um adesivo, eu vou mostrar onde 

estão. 

Você podia passar para parte das barreiras, onde está mostrando. Esse é um ponto de controle que existe na 

cidade. Foram colocadas, Capitão Assumção, em toda a cidade, barreiras eletrônicas que pegam o carro em 

qualquer velocidade, Delegado Danilo Bahiense. E o importante do cerco é que ele recebe uma informação e não 

necessita de um número de efetivo para fazer o controle, o próprio sistema dá os alertas automaticamente. Então, 

você não necessita, inclusive, de nenhum policial no momento para fazer os alertas. As câmeras mesmo, assim que 

são inseridas no sistema as placas que estão furtadas ou que você queira investigar, a câmera mesmo, quando passa, 

ela alarma e aciona a central que faz toda a investigação.  

Já são cento e cinco veículos, Deputado Danilo.  

 

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

Eu entendo. Muito interessante realmente esse projeto, a ampliação é muito válida, mas nós precisamos 

também estar atentos para melhorar o sistema de registro das ocorrências de furtos e roubos. Existe uma dificuldade 

muito grande, hoje, para que o furto ou roubo entre no sistema. E você sabe que o volume é muito grande, então, 

hoje, o Ciodes não sinaliza mais. No passado ele sinalizava o carro – o furto ou roubo – por até setenta e duas 

horas, para que desse tempo de a pessoa chegar à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos e que esse furto fosse 

incluído. Então, nós temos um volume muito grande de veículos furtados e roubados que não estão entrando no 

sistema, às vezes nem em três, quatro dias. Então, também precisa admirar.  

 

O SR. FABRÍCIO GANDINI – (PPS) – Aí já dá o tempo de a pessoa fazer até o desmanche. 

 

O Sr. Delegado Danilo Bahiense – (PSL) – Exatamente. Mas, parabéns pela iniciativa.  

 

O SR. FABRÍCIO GANDINI – (PPS) – O sistema não serve só para o carro roubado, mas serve também 

– e tem as parcerias com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal – para investigações. A gente 

tem uma parceria que foi assinada, inclusive no Governo anterior ainda, em que esse acesso é disponibilizado para 

investigações.  

Por exemplo, você não precisa ter um carro roubado para fazer uma investigação, você pode ter um 

suspeito, que ele tem um carro, a Polícia Civil está fazendo uma investigação, então ele pode saber todo o trajeto 
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dessa pessoa: se no dia que ocorreu algum incidente ou algum crime, a pessoa onde estava, o carro por onde 

passou. Então, ele não serve só para recuperar o carro roubado, ele serve também para que haja essa investigação. 

São cento e cinco veículos em menos de um ano, a gente tem a informação. Vou evitar passar muitos 

slides, mas a informação é que a cada três dias um veículo é recuperado e isso, ainda, está muito aquém do que o 

sistema pode oferecer, porque ele não está, Delegado Danilo Bahiense, integrado ainda ao banco de dados nacional 

de furtos e roubos de veículos. 

Então, o que ocorre? Como é que está sendo feito hoje? Como V. Ex.ª falou, a pessoa tem o carro roubado, 

ela entra em contato, ela precisa fazer o primeiro procedimento para encaminhar e atestar que esse carro, de fato, 

foi roubado. Depois, você bota no sistema a placa e aí a gente consegue fazer, verificar se o carro passou por esse 

perímetro. É impressionante a redução de roubos na cidade, tem um slide que fala sobre isso, já chegou a quarenta 

e seis por cento. Você pode passar? Passa mais uma.  

 Essa página aí mostra como que funciona o sistema. Ele tira três fotos da parte de trás dos veículos. E o 

mais importante, delegado, não lê só a placa. Por exemplo, se você souber que o carro da pessoa que cometeu um 

delito, mesmo que não seja roubado, tem um adesivo, por exemplo, Deus é fiel, você pode colocar no sistema que 

ele vai ler todas as traseiras que têm o veículo Deus é fiel, associado ao tipo, marca, modelo.  

 Quando eu visitei, em 2012, uma cidade que tem esse sistema, ele faz associação também de crimes. 

Existia, na cidade chamada Indaiatuba, um número muito grande de roubo de veículo de carga. A gente tinha o 

roubo de caminhões de carga e o sistema apurou que sempre que tinha o roubo de caminhão de carga, tinha um 

veículo que não era roubado que passava junto. Então, ele fez associação, falou: Ó, esse vectra branco que sempre 

passa, sempre que tem um caminhão roubado, passa um vectra branco, placa tal. Isso permite à polícia fazer 

investigações, e descobriram que essa era, de fato, a pessoa que comandava todos os roubos aos veículos de carga 

lá. 

 Ele faz associação por tempo também, então, se dois carros clonados estão... Um carro clonado está 

passando na cidade e o outro passou em outro ponto, e o tempo não é razoável, não tem possibilidade, ele alerta 

também. Ó, tem dois carros com a mesma placa passando em trechos diferentes, o que seria impossível nesse 

período de tempo. Então, ele também faz o alarme.  

 Então, assim, é usar a inteligência para que a gente possa ter melhores resultados em segurança pública. 

Esse é um modelo referente, simplesmente, à placa de veículo. Esse mesmo sistema pode ser utilizado, e é o que eu 

estou indo conhecer agora, o sistema da Microsoft que é utilizado na cidade de Nova York. Ele pode ser utilizado 

para reconhecer pessoas com arma, qualquer tipo de arma, arma branca ou arma comum.  

Deputado Freitas, desculpe-me, pode falar. 

 

 O Sr. Freitas – (PSB) – Deputado Fabrício Gandini, eu venho só no sentido de elogiar o vosso 

pronunciamento e junto com o vosso pronunciamento quero elogiar a gestão da prefeitura da nossa capital. A 

gestão da municipalidade de Vitória.  

 O Prefeito Luciano, junto com o staff da gestão municipal, passa a ser referência para todo o Brasil, não 

somente com o cerco eletrônico inteligente que faz na capital, mas também com a gestão tecnológica e muito 

eficiente da área da Saúde, da área da Educação, da área da Segurança. Vitória, junto com São Paulo, são as duas 

capitais mais seguras do Brasil e a gente precisa identificar, elogiar quem faz uma gestão de excelência como faz o 

Prefeito Luciano Rezende. E V. Ex.ª vem para cá, representa aqui a capital, representa a gestão do Luciano. E 

parabéns pelo pronunciamento, parabéns o Prefeito Luciano, com toda a sua equipe de gestão. 

 

 O SR. FABRÍCIO GANDINI – (PPS) – Obrigado, Deputado Freitas. 

 Já concluindo, queria só que passasse mais alguns slides.  

São cento e cinco, esse dado é de janeiro.  

 Aí vocês veem, quarenta e seis por cento, depois que foi implantado, de redução de furto. E importante, não 

reduz só esse tipo de crime. Como você tira de circulação várias pessoas que praticam crimes, muita gente que 



 

 

32 

 

 

utiliza moto para praticar crime, então, como você tira de circulação, você reduz todos os outros crimes. A gente 

não tem o dado aí, mas eu, em breve, trarei. Pode passar.  

 Aí são alguns resultados que foram noticiados. Pode passar.  

 Esse caso é um caso mais emblemático que o cerco conseguiu capturar. Foi um estuprador, ele já tinha 

cometido doze estupros e a polícia, através da investigação, colocou no sistema, o carro não era roubado, era um 

carro próprio da pessoa, mas sabia que ele cometia os crimes com esse carro. Então, foi colocado no sistema, a 

gente acompanhou. Quando ele saiu da cidade de Vitória rumo a Cariacica, foi identificado e dado um alerta para a 

Polícia Militar, foi feita a abordagem e esse sujeito, que já tinha praticado doze estupros, foi preso. 

 Depois venho trazer mais informações, dados atualizados. Mas um apelo que eu queria fazer, e deixar ao 

líder do Governo, nosso Deputado Enivaldo, e também ao Deputado Freitas, do PSB: nós precisamos integrar esse 

banco de dados. Hoje, a gente está prendendo manual, quem pede. Por exemplo, carro roubado no Rio a gente não 

consegue integrar. Ele pode passar aqui e a gente não sabe. Moto, a gente não sabe. Tem que estar integrado ao 

banco do Detran, que ali tem os dados de furto e roubo nacionais dos veículos. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Ok. Agora, com a palavra o Deputado Freitas. 

(Pausa) 

A palavra é de V. Ex.ª, em conversa aí com o Theodorico Ferraço. Está boa a discussão. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – É raro, mas estou declinando, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Declina, deputado? Então tá. 

Com a palavra agora o Deputado Hudson Leal. 10h36min, estamos na quarta-feira. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Presidente, pela ordem! Enquanto o deputado chega, gostaria 

de lembrar que o deputado... 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Doutor Hércules, o senhor tem toda a moral 

aqui nesta Casa. 

 

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

O que o Deputado Freitas fez aqui, é isso que tem que ser feito. O deputado só pode declinar se estiver 

presente. Então, desde o mandato passado está tendo o hábito de o deputado não estar presente e quem preside fala 

assim: Fulano de tal declinou. Isso é antirregimental, isso não está certo.  

Então, V. Ex.ª, que é um zeloso presidente... 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Vamos colocar nos autos da casa o seu pedido 

com certeza. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Faça o favor de, se o deputado não estiver presente, ele não 

pode declinar. Ele só pode declinar se estiver presente. 

Desculpa a intromissão. Muito obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Perfeito. Já está aqui. Vai ser analisado. 

Hudson Leal, com a palavra. 

 

O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – Cumprimentando o presidente da sessão, Deputado Torino Marques, 

cumprimento os deputados e deputadas desta Casa, os funcionários e todos que nos assistem pela TV Assembleia. 
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Um tema muito importante para debater vai ser a próxima eleição da Amunes, Associação Municipal dos 

Prefeitos do Estado do Espírito Santo. Hoje fomos surpreendidos com a notícia na televisão e nos jornais da 

tentativa de se colocar uma PEC para que prefeitos possam fazer o que foi combatido no passado, prefeitos 

itinerantes. Isso vai ser um grande retrocesso na política do Brasil. E convidando os deputados e senadores para que 

não votem nessa matéria. 

Sobre a fala do Deputado Fabrício Gandini, Vitória faz o cerco inteligente. Se isso fosse estendido para 

toda a região metropolitana, com certeza isso ia diminuir drasticamente. Tenho certeza de que no futuro vai chegar 

a esse ponto de diminuir igual diminuiu em Vitória. 

Então, vamos falar sobre as próximas eleições da Amunes. Está quase certo que vai ser uma chapa única. 

Isso é muito perigoso para a democracia. É muito perigoso para a democracia! E aqui a fala vai para o presidente da 

Amunes, não para a chapa. Então, minha fala aqui vai ser sobre o Prefeito de Viana Gilson Daniel. 

Foi passada a eleição, eu estava no comando do Podemos, e de uma maneira açodada, no último dia, o 

partido foi tomado da mão de um grupo que já estava há dez anos no Podemos. Então, vamos colocar o que 

aconteceu. O Podemos foi assumido pelo prefeito de Viana, deputado, Gilson Daniel, que foi a Brasília com o 

Senador Alvaro Dias e pegou esse partido. Entrou no partido, coloquei-o como presidente, e ele, de uma maneira 

açodada, tomou o partido. 

Então, o que aconteceu? Prometeu que ia dar voto para Alvaro Dias, um grande senador, para presidente. 

Traiu o Alvaro Dias. Alvaro Dias teve quatrocentos e trinta e cinco votos em Viana. Olha que vergonha em Viana 

ele ter quatrocentos e trinta e cinco votos, sendo que ele tem, só de comissionados e funcionários terceirizados, três 

mil votos. Isso mostra que é uma pessoa que está sem prestígio no município de Viana. Ele quase empatou com a 

desconhecida candidata a presidente, em Viana, chamada Vera, do PSTU. Então, uma vergonha.  

O Segundo, ele induziu a senadora, enganou também a Senadora Rose de Freitas, trazendo-a para o partido 

para ser candidata à governadora. O que aconteceu? Rose de Freitas, vergonhosamente, em Viana, teve só mil 

seiscentos e trinta votos. 

Estou colocando as pessoas as quais esse cidadão enganou para chegar à presidência da Amunes, que é uma 

coisa muito importante no estado do Espírito Santo. Ele perdeu para uma jovem em Viana, chamada Jaqueline 

Rodes, que sem nada, sem nenhum investimento teve mais votos do que a senadora Rose de Freitas. 

Eu participei, e ele falava... Eu falei assim: Olha só, se o Governador Paulo Hartung não for candidato, essa 

eleição vai ser de Renato Casagrande. Então, ele falava muito firmemente: Não, quem vai ser, vai ser a Senadora 

Rose de Freitas. E, hoje, sai na imprensa, que o Governo vai apoiá-lo para ser presidente da Amunes. 

Deputado Freitas, você é do PSB, vocês vão ser enganados. Estou falando isso para as próximas eleições. O 

que vai acontecer? Se o Renato Casagrande estiver bem, ele vai estar. Mas, se por acaso ele não estiver, ele vai para 

o outro lado. Então, é o tipo de pessoa que quer poder. 

Hoje, ele fala, na coluna do Vitor Vogas, que ele tem uma relação histórica de parceria e amizade com o 

Governador Renato Casagrande. Que parceria é essa? Por que ele não apoiou vocês? Por que o partido que ele era 

presidente não apoiou Renato Casagrande? E, agora, de uma hora para outra, ele é candidato a presidente por 

unanimidade. 

Acho que o governador... Você que é um membro do PSB... Vou te dar a palavra. Vocês poderiam muito 

bem botar um candidato que fosse parceiro e leal do Governador Renato Casagrande.  

Sobre a eleição do Podemos, se a gente for analisar a fala do Deputado José Esmeraldo, sobre o uso de 

laranja - isso aqui é para o TRE, encaminhado para o TER -, o partido usou laranja. E vou dar nomes, aqui não tem 

esse negócio de ter medo não. Vou dar nome. Além de ter enganado os candidatos que ficaram lá, ele lançou, 

pasme, Deputado Emílio Mameri, dois irmãos no mesmo partido. Para quê? Para preencher essa cota de mulheres. 

Ele lançou a candidata Jorceli Luciano da Silva. Atenção, TRE, isso tem que ser investigado! Foi a mulher que teve 

menos voto, quatro votos; a mulher menos votada. Um absurdo, numa eleição de deputado estadual, uma mulher 

ter quatro votos. Enquanto seu irmão, que foi candidato no mesmo partido, Deputado Freitas, teve trezentos e dez 

votos. 
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Então, isso o TRE pode ver. São irmãos. Já vi irmãos, mas em coligações diferentes. Mas na mesma 

coligação é a primeira vez.  

Então, apesar de eu não concordar com essa cota, que tem que ter a cota, é usada essa maneira de colocar 

candidatos só para preencher a cota. Então, isso o TRE tem que ver com lupa. 

Os empresários que foram enganados no município de Viana. Então, é muito preocupante um presidente da 

Amunes levar essa máxima de contratar e não pagar. 

Construtora Zanetti, isso por acaso em dois dias, lá no Palácio Anchieta, quando foi inaugurar o trevo de 

Iconha. Ele está devendo o reajustamento, só para lembrar. Então, ele tem que pagar. Contratou, tem que pagar.  

O empresário da Vigserv, ele deve quatro milhões e não pagou. Ele vai tentar colocar em precatório. E 

ficou subentendido numa conversa - eu conversei com o empresário que é dono dessa empresa -, para quitar dívida. 

Ficou subentendido que, se tivesse alguma coisa em algo de vinte por cento, ele pagaria. E não pagou até hoje.  

Isso é muito grave, uma pessoa que quer ser presidente da Amunes fazer isso.  

E eu tenho documento aqui. Esse prefeito está praticando grilagem. Um terreno centenário do senhor... Que 

me autorizou e me deu todas as certidões dele, centenárias. Ele estava fora do estado. Quando ele voltou, sendo 

ocupado por parentes do atual prefeito de Viana, Gilson Daniel. O senhor Flávio Augusto de Souza. Um terreno de 

quinhentos e cinco mil metros quadrados no distrito de Todos os Santos, em Guarapari. Ele arranjou um registro de 

compra e venda e está querendo usar usucapião naquela área, sendo que a área tem dono. É esse o modelo de 

prefeito que o Espírito Santo vai querer? Que contrata e não paga? Então, é muito importante, Deputado Freitas, 

que a gente tenha um olhar crítico. 

Sei que o Governador Renato Casagrande está apoiando essa chapa. Então, vou sugerir aos prefeitos que... 

Liguei para alguns prefeitos, eles têm temor em relação a ele, têm muita preocupação. 

Teve aquela história do quarenta e um mil, do carro, que ele estava lá, que falou que era aluguel. Isso é 

ideal, grave esse nome, ideal que vocês saibam. Isso subentendido quer dizer... Ele sabe o que é ideal. Quarenta e 

um mil reais. Então, que a Polícia Rodoviária, que trabalhou bem, pegou. 

Então, vou sugerir aos prefeitos, já que o voto é secreto, a todos os prefeitos do estado do Espírito Santo, a 

não comparecerem na votação. Ou, se comparecerem, já que o voto é secreto, votarem, não contra a chapa, mas 

contra o presidente, para não dar-lhe prestígio. Votar nulo no presidente, mas não na chapa. 

 Hoje ele botou a PEC de prefeito itinerante, que a Deputada Renata Abreu vai colocar. Isso é um 

retrocesso. É um prefeito que vai sair de um município e vai para outro. Temos que estar muito atentos. E não 

tenho vergonha de dizer que sou político; sou médico de profissão e não tenho vergonha de estar na política. Mas, 

como bem disse o Governador Renato Casagrande, aqui neste plenário, temos que separar o joio do trigo. 

 Uma reflexão para o Governador Renato Casagrande; um lembrete para reflexão: A fábula do elefante e do 

escorpião. Você pode ter certeza de que o elefante é o Governador Renato Casagrande e ele vai ser o escorpião. A 

natureza dele é sempre trair. 

 Concedido aparte ao Deputado Freitas. 

 

 O Sr. Freitas (PSB) – Quero lhe agradecer, Deputado Hudson Leal, pela oportunidade de aparteá-lo. Mas, 

é obvio que nem eu, nem o Governador Renato Casagrande, e muito menos o PSB... Não é prudente que nós 

entremos nessa discussão que V. Ex.ª traz para a tribuna e para o Plenário, de problemas pessoais. E fica muito 

claro, evidenciado na fala de V. Ex.ª, problema pessoal. E V. Ex.ª cita inúmeros problemas do prefeito. Nós não 

temos que entrar nessa seara. 

 Amunes, significa: Associação dos Municípios do Espírito Santo. Que tenha uma, duas, três chapas, mas a 

Associação dos Municípios do Espírito Santo subentende convergência. É importante que os municípios do 

Espírito Santo tenham convergência para se fortalecer em associação e fortalecer, assim, os municípios. Se eles 

tiverem inteligência para fazer convergência, é muito importante que a associação se fortaleça. 

 Em outros tempos, houve interferência muito mais forte de sucumbir um chapa, quando tinham duas 

chapas, e me estranha que V. Ex.ª não tenha feito o mesmo pronunciamento na tribuna quando teve interferência 

para sucumbir uma chapa que estava pronta. E estava pronta; eram duas chapas. E não teve essa mesma iniciativa, 
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esse mesmo pronunciamento. Então, apoiamos que tenham chapas, que tenha democracia e que tenha 

republicanismo; que seja respeitado o movimento dos municípios. 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PRB) – Perfeito, Deputado Freitas. E aqui não estou questionando se vai ter 

uma ou duas chapas. Estou questionando o presidente; não é particular. A questão é que foi o momento para falar 

sobre isso. E tenho certeza de que o Governador Renato Casagrande está fora disso. Ele que está colocando que ele 

teve a convergência dos prefeitos, mas isso não é fato. 

 

 O Sr. Freitas (PSB) – Tenho certeza de que eu, enquanto deputado estadual, porque é uma instituição o 

mandato, o PSB e o Governo Renato Casagrande estaremos apoiando os municípios do Espírito Santo. Espero que 

V. Ex.ª possa estar fazendo o mesmo, a mesma função. E o parabenizo pelo mandato. 

 

 O SR. HUDSON LEAL - (PRB) – Com certeza, Deputado Freitas. Mas só vou colocar o seguinte: na 

próxima eleição ele vai trair o Governador Renato Casagrande. É a minha fala. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES – PSL) – Concedo a palavra à Deputada Iriny Lopes. 

 

 O SR. ERICK MUSSO – (PRB) – Senhor presidente, antes de a Deputada Iriny Lopes assomar à tribuna, 

solicito à Secretaria da Mesa que possa colocar na íntegra, nos anais da Casa, e encaminhar aos Senhores Dailson 

Laranja e José Inácio Ferreira, e à Senhora Luzia Toledo o discurso de Deputado Doutror Hércules, que esqueci de 

deferir quando na presidência. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES – PSL) – Defiro. 

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Bom dia, todas e todos! 

Senhor presidente, colegas parlamentares que estão neste plenário, quero cumprimentar a imprensa da Casa 

e todas e todos que nos assistem através da TV Assembleia. 

Em primeiro lugar, quero registrar a minha solidariedade e o meu sentimento, apesar de já ter passado 

vários dias, mas é a primeira vez que assomo a esta tribuna. E quero deixar o meu abraço companheiro e fraterno 

ao ex-presidente Lula, pela perda do Arthur. 

Nós que conhecemos e convivemos com a família, sabemos a dor daquela perda e sabemos o quanto dói 

nas pessoas que tem a perda de um familiar e ainda essa perda e essa dor servirem de chacota política, uma coisa 

tão séria. Então, vai aqui o meu abraço fraterno e solidário ao meu companheiro preso político no nosso país, o que 

mancha a democracia brasileira.  

 Quero voltar a um tema que foi amplamente debatido quando da vinda do Senhor Governador Renato 

Casagrande a esta Casa, que é o tema da violência contra as mulheres.  

Conversei como nosso Presidente Erick Musso logo que aqui cheguei e registrei uma opinião e uma 

sugestão de que esse modelo de gestão que aqui faz o nosso presidente, trazendo diversos serviços importantes para 

a comunidade aqui dentro desta Casa, aproveitando os espaços ociosos que ficaram abertos durante tanto tempo, 

que aqui pudesse funcionar o serviço de atendimento à mulher vítima de violência, que não deve ser pulverizado.  

Imaginem a situação de uma mulher que acaba de ser violada e violentada em todos os sentidos, tanto 

verbal quanto físico, quanto psicológico. Imaginem essa mulher sair da sua casa com seus filhos, ter que pegar um 

ônibus, ir à delegacia, depois de ir à delegacia precisar ir ao Núcleo do Ministério Público, depois precisar ir ao 

atendimento de saúde não só para o seu tratamento, mas também para elaboração dos laudos que confirmam a 

violência por ela sofrida, e depois precisar ir ao Judiciário.  

Em função disso é que o Governo Federal, então presidido pela Presidenta Dilma, decidiu por um projeto 

conhecido como A Casa da Mulher Brasileira, onde a prestação de todos esses serviços à vítima está concentrada 

num único local.  
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Então, a mulher não tem que ficar se deslocando acompanhada, na maioria das vezes, por seus filhos 

menores. E isso, essa dificuldade, acaba fazendo com que as mulheres, algumas mulheres, abandonem a ideia de 

levar à frente a denúncia contra o agressor devido ao Estado não estar preparado para recebê-la e acolhê-la como 

vítima e cumprir todas as etapas da Lei Maria da Penha, que conheço muito bem, não apenas porque fui ministra, 

mas porque fui relatora da Lei Maria da Penha na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal.  

Reforço aqui a ideia posta pelo governador e a sugestão feita ao Presidente Erick Musso de que a gente 

possa trabalhar a unificação da prestação desse serviço e aproveitar a ociosidade dos espaços vazios.  

Na gestão do Deputado Erick, na anterior e na atual à frente da Assembleia Legislativa, esta Casa 

efetivamente está se abrindo cada vez mais à comunidade. Eu parabenizo por isso, reconheço a importância desse 

trabalho, deputado e presidente desta Casa, e quero sugerir que a comissão que o governador propôs, que possamos 

trabalhar no sentido de que o espaço a ser cedido seja esse que o senhor já, em conversa particular comigo, disse 

ver com bons olhos e que o senhor pudesse ofertar esses espaços da Casa para que essa comissão, que foi sugerida 

para unificar os serviços, possa funcionar aqui. E que o senhor possa, junto com as companheiras deputadas 

mulheres desta Casa, conversar com os demais poderes nesse sentido. 

 Acho que é um passo decisivo de acolhimento e continuidade, sem interrupção, do processo contra o 

agressor porque a impunidade leva à reincidência do fato. Então, portanto, nós, que lutamos tanto pela criação da 

Lei Maria da Penha, que possamos vê-la cumprida na sua integridade, na sua totalidade e com isso proteger não 

só... 

 Quando se protege a mulher nós não estamos protegendo exclusivamente uma pessoa, nós estamos 

protegendo uma família porque quando nós fizemos um estudo do Disk 180, que lamentavelmente o despreparo do 

Governo Federal está desconstituindo, ali pudemos ter todos os dados das mulheres que ligavam para o 180 e há 

casos em que a gente pode verificar a presença e o testemunho dos filhos menores das agressões que se tornam 

rotineiras naquela família. 

 Portanto, nós estamos criando gerações de agressores ou de vítimas passivas, que não reagem a essa 

agressão, porque isso acontece no âmbito familiar. E não só a mulher fica constrangida como os filhos dessas 

famílias ficam envergonhados e ficam encolhidos. Quando é que eles demonstram? Quando que eles demonstram 

aquilo que eles sofrem? Quando eles se tornam adultos e se tornam agressores ou vítimas passivas. 

 Se esse ciclo não tiver uma interrupção definitiva ele será eterno. E não é natural a violência! A violência 

doméstica não é natural! O lar é um espaço de confiança, solidariedade e amor. Então, eu quero aqui reiterar essa 

questão e quero aproveitar e registrar aqui a presença da nossa companheira Luzia Toledo, mulher militante na área 

da defesa das mulheres, uma brilhante deputada que faz muita falta nesta Casa. 

 Minha querida Luzia, o meu abraço. Meu abraço e meu respeito sempre! 

 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Registramos aqui, então, a presença da ex-

deputada Luzia Toledo. Obrigado pela presença aqui, viu? Traz boas energias para esta Casa de Leis. 

 Agora saímos da fase das Comunicações e passamos, então, para o Grande Expediente do dia. Agora 

10h59min. 

 Líder do bloco parlamentar PRP, PRB, REDE, Avante, Patriota, PDT, PSDB, PSD, PTB, DC, PROS, PSB, 

PT, PV, PMN, PSL, MDB, DEM e PPS. 

 O decano da Casa, Doutor Hércules da Silveira, poderia indicar uma liderança para falar. O senhor poderia 

indicar uma liderança, Doutor Hércules? 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) – O meu colega Deputado José Esmeraldo. (Pausa)  

Na ausência dele, eu gostaria de utilizar o tempo, então, ok? 

 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES - PSL) – Ok.  

Logo depois da palavra do Deputado Doutor Hércules da Silveira, passaremos para a fase dos Oradores 

Inscritos. 
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 Muito obrigado pela audiência você que está em casa assistindo pela TV Assembleia. Hoje, quarta-feira, 

dia 13 de março.  

Enquanto isso, o Doutor Hércules da Silveira passa e parabeniza seus eleitores. Vem ele na passarela, com 

toda a paciência do mundo, e nós esperamos aqui, e os telespectadores também.  

Obrigado quem está nas galerias assistindo a esta edição. Quarta-feira, 11h01min. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) – Presidente, obrigado pela referência muito especial, muito 

gentil. Só gostaria de pedir a V. Ex.ª tirar o da, porque não tem o da Silveira, não tem nada a ver com da. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES - PSL) – Eu não sei de onde tirei isso. Desculpe, Doutor 

Hércules, te interromper. Hércules Silveira.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) – Não tenho nada contra, mas só Hércules, Doutor Hércules, 

porque é um nome político. Eu sou conhecido assim, não tenho a pretensão de ser doutor. O Dr. Emílio sabe disso, 

é comum chamar o médico de doutor, advogado de doutor, mas doutor, na verdade, é só quem tem o curso de 

doutorado. Então, na verdade, é um nome político; eu sou conhecido assim. 

Eu venho à tribuna, neste momento, primeiro, mais uma vez, registrar a presença da querida Deputada 

Luzia Toledo. Já fiz referência ao nome dela hoje aqui. E vi aqui cinquenta anos do golpe que chamaram de 

revolução. Algumas coisas foram boas, muitas coisas foram ruins, de qualquer jeito a democracia é perfeita. Então, 

qualquer tipo de poder que não emana do povo, qualquer tipo de poder que não é eleito pelo povo, pela vontade do 

povo, não é uma atividade política normal. Fica devendo, de qualquer forma, porque a única forma de chegar a 

qualquer tipo de poder, à Câmara Municipal, com os ilustres vereadores...  

Eu tenho o máximo de respeito pelos vereadores. A Câmara de Vila Velha está me concedendo, agora, o 

título de décimo oitavo vereador. Eu agradeço ao nosso presidente da Câmara, Ivan Carlini, a todos os pares e a 

todos os vereadores que assinaram essa moção de aplauso me considerando o décimo oitavo vereador. 

Fui vereador em Cachoeiro, ainda bastante novo, vereador voluntário. Naquele tempo era assim, vereador 

voluntário. E aqui dentro, dos trinta, só eu que fui vereador voluntário. Não sou melhor do que ninguém, mas eu 

tenho que registrar essa história.  

Muita gente, às vezes, faz gracejo com a idade das pessoas e, na verdade, a gente brinca com o Ferraço: os 

dois mais idosos aqui da Assembleia é o Ferraço, depois sou eu. Mas é bom a gente viver mais, porque a gente vive 

a transformação do mundo. Então, a gente vive a história, a gente conhece a história, a gente viveu aquele 

momento. 

Ninguém quer ser idoso, mas eu duvido quem queira morrer novo. Ninguém quer morrer novo, presidente. 

Meu pai morreu, eu tinha onze anos, afogado em Iriri, e ele tinha trinta e oito anos. E foi uma violência comigo, 

Vandinho. Meu pai morreu eu tinha onze anos; morreu em 1950.  

Eu tive dois golpes muito ruins em 1950: em março meu pai morreu afogado em Iriri, eu tinha onze anos, e, 

em junho, o Brasil perdeu a Copa do Mundo. E nosso goleiro, Vandinho, era o Barbosa. O time do Brasil começava 

com o goleiro e terminava lá com o nosso querido centroavante Ademir Queixada, que fazia três, quatro gols por 

partida e o Brasil ganhava todo mundo assim. Eu tinha onze anos e aquilo foi um choque tão grande para mim, 

duas violências. Deputado Enivaldo, que é vascaíno também, o time de 58, de 50, foi a base do Vasco. 58 também; 

62 foi o Botafogo. Então, a gente viver mais é bom porque a gente conhece essa história. 

 Ontem, nós tivemos o falecimento também, além de Eurico Miranda, do Coutinho, que vi jogar muito no 

Maracanã. Eu vi jogar o Pelé, no Maracanã. Em 59... Deputado José Esmeraldo, eu queria dividir o tempo com V. 

Ex.ª. Chamei V. Ex.ª, mas como V. Ex.ª foi atender uma pessoa aqui do lado, eu vim falar, mas, Deputado José 

Esmeraldo, vou ceder mais da metade do meu tempo para V. Ex.ª. Ok?  

 Em 59, eu estava servindo o Exército no Rio, no Batalhão de Guarda, então, eu via muito Pelé, Coutinho, 

vi muito Garrincha, vi muito Didi. O Botafogo jogou em Cachoeiro em 63. Em 62, a Copa do Mundo foi ganha, 

praticamente, por Garrincha, que a base era o Botafogo, em 62. 
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 Então, é bom a gente falar essa história porque tem muitos meninos aqui no plenário, o Majeski também é 

um menino e está rindo, e ele sabe disso porque ele é um estudioso, porque ele lê não só a parte de ensinamento da 

sua profissão muito digna, muito louvável, muito nobre de professor, mas também de estudioso de ler a história. 

Então, não poderia deixar de registrar isso aqui. 

 Vamos falar daquilo que sempre falo aqui, de três assuntos que sempre falo nesta Assembleia, que há doze 

anos venho falando isso aqui. São três assuntos, Deputado Adilson: o primeiro é saúde, o segundo é saúde e o 

terceiro é saúde. Três assuntos que falo aqui. Falo também que, este ano, estou trabalhando mais, muito mais, e já 

trabalhava, com a inclusão. Essa inclusão, eu agradeço ao nosso Presidente Adilson Espindula, que é o Presidente 

da Comissão de Assistência Social, que estamos juntos nessa batalha pela luta da inclusão. Nós precisamos 

trabalhar cada vez mais, dar oportunidade àquele que não tem voz, àquele que não tem vez, àquele que não tem 

acessibilidade.  

 Nós estamos vendo, agora, Deputado Adilson Espindula, que a Câmara dos Deputados teve que colocar a 

faixa tátil para abrigar o Deputado Felipe Rigoni, o primeiro deputado cego que chega à Câmara dos Deputados. 

Então, é preciso que tenha acessibilidade. 

Aqui, na Assembleia, felizmente, o nosso Presidente Erick Musso já nos garantiu que vai contratar 

especialistas em sinais de Libras para transmitir nossa sessão, porque quem está em casa e é surdo não sabe o que 

estou falando aqui. Agora, na campanha política, quando o Espírito Santo, o Brasil ia se tornar um paraíso, eles 

botavam intérprete de Libras. Acabou a eleição, o pobre do eleitor, o pobre do surdo não sabe o que estou falando 

aqui. Então, felizmente, o nosso querido presidente, vendo essa necessidade, agora, vai fazer, naturalmente, essa 

justiça a esse povo.   

 Eu quero me reportar também sobre o Hospital Francisco de Assis, em Guarapari. Houve uma série de 

denúncias, uma série de problemas, especialmente no Sul do estado, em Guarapari e Cachoeiro, e pediram 

audiência pública em Cachoeiro para tratar desse assunto. Nós vamos fazer audiência pública, a requerimento do 

Deputado Emílio Mameri Neto, em Rio Novo, para discutir não só o assunto da maternidade e Hospital Francisco 

de Assis, mas todo o sistema de saúde do Sul do estado, a requerimento do Deputado Emílio Mameri Neto. 

 Então, nós faremos, dia 29 - não é, Doutor Emílio? -, em Rio Novo do Sul, uma audiência que o povo pode 

ir lá, de Guarapari, de Cachoeiro, de onde quiser, pode ir para lá para fazer as suas queixas, fazer as suas 

reclamações e pedir as necessidades. 

 Recebi o relatório do hospital porque fui lá. Fui lá, representando a Comissão de Saúde, na quinta-feira da 

semana passada, e estou com o relatório aqui vendo realmente o que a gente pode fazer. Na verdade, a Comissão de 

Saúde não tem poder para julgar nenhum procedimento médico. Se teve erro médico, se teve omissão, negligência, 

enfim, nós não temos essa condição. Nós encaminharemos todo o documento que chegar a nossa casa, à Comissão 

de Saúde, para o Conselho Regional de Medicina. 

  O Deputado José Esmeraldo, eu vou ceder o restante do nosso tempo, seis minutos, para V. Ex.ª poder 

falar aqui. Com certeza, nós ouviremos um discurso brilhante desse brilhante Rocha Esmeraldo, lá do Moxuara, lá 

de Cariacica. 

 

 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – Obrigado, Doutor Hércules. Brilhante é V. 

Ex.ª, um grande deputado. O deputado que quem vota nele fica alegre, feliz e satisfeito, porque ele cumpre o 

mandato religiosamente. 

 Mas eu queria aqui hoje me reportar a um assunto que eu acho que é de interesse de todos os municípios do 

estado do Espírito Santo, da população em geral. Eu vi o discurso do doutor Hudson, que é um brilhante deputado. 

Eu tenho amizade com ele e posso chamar ele de Bocão. Então, queria aqui parabenizar V. Ex.ª no que tange a 

questão do prefeito. 

Completa o seu ciclo no município, fica quatro anos e, depois, ganha e fica lá os oito anos e gostou tanto de 

ser prefeito, que quer ser prefeito de outro município.  
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Eu vou ser da tribuna desta Casa de Leis, para todos esses espertalhões, expertise, malandragem. Vai 

trabalhar, vagabundo! Vai trabalhar, vagabundo! Aí, o cara quer ser prefeito no município e acabam os oitos anos 

dele e aí ele pula para o outro. Isso aí é uma vergonha, um absurdo isso aí.  

Eu queria parabenizar o meu amigo Hudson, que é um cara organizado, é trabalhador, é um cara querido, 

uma pessoa que... Eu, por exemplo, tenho o Hudson como um grande deputado e um grande amigo aqui dentro 

deste plenário, dentro e fora.  

Mas eu quero me juntar a V. Ex.ª. Seja ele quem for, que seja de Viana, que seja de Santa de Santa Teresa, 

que seja da onde for. Quem completar os seus ciclos, quem completar os seus ciclos, o prefeito que completar o seu 

ciclo e quiser pular para outro município, vai ter eu aqui como oposição. E olha que não é bom eu estar contra, não, 

porque eu vou fazer uns levantamentos, vou fazer uns levantamentinhos. Não sou filho de pai assustado, não. Eu 

vou chegar daqui e vou falar.  

É um absurdo, uma vergonha. Eu passei, eu tive isso na pele, deputado. A Deputada Luzia está ali. 

Comemos o pão que o diabo amassou, comemos o pão que o diabo amassou, a verdade é essa. 

Não quiseram coligar conosco, não. Demos o nosso tempo todo. Eu estava lá na casa da Rose, fui lá duas 

vezes e não voltei mais. Esse moço que você está falando aí, deputado, o Gilson Daniel, saiu meia-noite chorando 

de lá. Foi nessa que o deputado, que o ex-prefeito de Vila Velha, que poderia ter ganhado a eleição, e não sei o que 

aconteceu, eu não estava lá, porque eu não acompanhei isso, mas saiu... Qual é o nome dele? O Neucimar Fraga, 

que foi um bom prefeito em Vila Velha - podemos falar a verdade - principalmente para os mais pobres. 

Ele pulou para o lado de cá, veio para o lado de cá e perdeu a eleição. Senão, tinha ganhado a eleição para 

deputado federal.  

Mas eu estou me referindo ao nosso tempo. Por fim, fizeram a gente de gato e sapato. Não vão fazer mais 

não. 

O Doutor Hércules sobreviveu. Sobreviveu e ele está até comendo banana, come banana e toma água de 

coco. E a banana dele é aquela grande, a banana maranhão, é maranhão. Eu conheço, eu sou filho de agricultor.  Eu 

sou filho de produtor de leite, um cara que tirava leite e não é na ordenha, não, é na munheca. Quando ele apertava 

a mão da gente, a gente dizia: Ai, pelo amor de Deus, está doendo. E o cara já estava até de idade. Na munheca a 

ordenha. Não tinha essa moleza. Hoje, é moleza em relação à antigamente. 

E banana, mexer com banana, o cara tem que ser herói. Além de não ter preço, o cara tem que trabalhar 

feito um doido lá. Tirar os filhotes, porque, se não, a banana não sai, cortar as pontas do cacho. De vez em quando 

tem uma cobra lá dentro, surucutinga, um monte de cobras, e às vezes ele é picado. 

 Mas eu quero aqui me referir... Eu vou ter mais dez minutos, vou falar mais dez e vou falar sobre esse 

assunto. Os prefeitos vão ter que pensar duas vezes, qualquer um. O camarada que estiver no seu município e que 

acabou o seu ciclo, vai trabalhar, vagabundo! Vai trabalhar! Não vai querer passar para outro município, não! Não 

fique com jogada de malandragem, não! Acabou o ciclo, está acabado! Depois, se quiserem, podem disputar lá na 

frente, mas não sair de... Ir lá para Cariacica. Por que Cariacica? Por que Cariacica? Não, eu sou de Cariacica! Aí 

que o bicho vai pegar! Aí que o bicho vai pegar! Pode ter certeza! Vai ter eu aqui da tribuna, falando, e eu vou 

botar para quebrar! Anote o que estou falando aqui.  

Não aceito esse tipo de malandragem. Isso é coisa de malandro! Malandro, Deputado Torino, nosso querido 

amigo, presidente, trabalhador, Torino! Isso é coisa de malandro, o cara quer tudo! Quer tudo! E o Hudson, coitado, 

que foi um cara que teve uma votação excelente - trinta mil votos, a votação dele cresceu muito na votação - 

quiseram dar uma rasteira no Hudson. O Hudson, com essa cara de bobo, mas não tem nada de bobo, isso é mais 

sabido do que nós todos juntos aqui, o que ele fez? Pegou, foi lá e tirou os trinta mil votos lá e saiu numa boa, mas, 

se não fosse o trabalho que ele fez durante os quatro anos, ele teria perdido a eleição em função de uns 

irresponsáveis, que ficaram lá exatamente com o objetivo de tomar conta do partido. Ninguém é dono de partido, 

não, ninguém é dono de nada! Essa que é a verdade! Tem que respeitar! 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Bom, agora saímos da fase das Lideranças 

Partidárias e passamos para os Oradores Inscritos.  
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O primeiro a falar é Fabrício Gandini. (Pausa) 

Declinou.  

Dr. Emílio Mameri, com a palavra agora. Vai para o púlpito. Está tudo bem? Fico feliz com isso.  

São 11h17min, e estamos aqui na sessão ordinária da décima nona legislatura. Hoje é dia 13 de março. O 

verão acaba daqui a sete dias, só para lembrar os queridos funcionários da Casa e também os telespectadores que 

nos assistem. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Mais uma vez, bom dia a todos! Bom dia, presidente, nosso 

querido Torino Marques, que está na presidência! 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Bom dia! 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – A todos que estão aqui presentes, os deputados, as pessoas 

que estão nos assistindo, TV Assembleia, os funcionários, volto a esta tribuna para tecer alguns comentários sobre 

um tema muito importante que vou falar a seguir. 

Inicialmente, corroborando o que o nosso presidente da Comissão de Saúde falou, Doutor Hércules, foi 

acolhido um pedido de nossa autoria na Comissão de Saúde, para que pudéssemos fazer a primeira audiência 

pública sobre saúde no Sul do estado. Escolhemos o município de Rio Novo do Sul para sediar essa audiência 

pública. Essa audiência com certeza terá uma importância muito grande, haja vista que o Sul do estado passa por 

um vazio de representação, e nós temos que cuidar do estado inteiro, inclusive do Sul do estado.  

Então, nós vamos ter a oportunidade de conversar com médicos, com gerentes, secretários municipais, e 

todos estão convidados a participar desse evento, que vai ser no dia 29 de março, às três horas da tarde. Com 

certeza nós vamos aprofundar, conversar com as pessoas, ouvir também o usuário, que é muito importante, 

fundamental para que nós possamos fechar um relatório e apresentar posteriormente esse relatório ao nosso 

secretário municipal de Saúde, que tem sido muito gentil e tem nos escutado. E nós temos certeza de que um 

relatório emitido numa audiência pública sobre saúde terá repercussão na Secretaria Estadual de Saúde.  

 Outro assunto que eu queria comentar aqui é a respeito da felicidade que eu tenho, no momento, de ver 

uma iniciativa nossa, aqui nesta Casa de Leis, de levantar o tema reconstrução do centro histórico da nossa capital, 

município de Vitória.  

Sabemos que muita coisa já foi feita nesse intuito, várias pessoas lutaram muito para que isso se tornasse 

realidade. Lembro-me do trabalho do nosso querido ex-Vereador José Carlos Lírio Rocha e da empresária que nós, 

de uma maneira querida, chamamos de Xuxu, que participaram ativamente desse projeto no sentido de ajudar nessa 

recuperação que nós achamos fundamental, de extrema importância.  

Sabemos, também, que a Prefeitura de Vitória, através da nossa secretária, hoje, de Estado, Lenise, que era 

secretária municipal, desenvolveu um projeto e vem trabalhando nesse intuito. Entretanto, contando com a 

colaboração do nosso Governador Renato Casagrande, contando com a expertise, o trabalho que já vinha sendo 

desenvolvido pela excelente Secretária Lenise Loureiro, as nossas reivindicações tiveram eco, e de uma maneira 

positiva, uma vez que esses projetos de remodelação do Centro, transformando o nosso Centro, de novo, num 

centro histórico, resgatando uma dívida que o Governo do Estado do Espírito Santo tem com o Centro de Vitória, a 

Prefeitura Municipal de Vitória tem com o Centro de Vitória, podemos transformá-lo num local aprazível, num 

local onde as pessoas consigam ter seus negócios, restaurantes sólidos, ponto turístico para a população que nos 

visita. E isso só será possível com o olhar carinhoso e objetivo para o nosso centro histórico.  

 Estou à disposição. Já conversei com a nossa Secretária Lenise, e acredito que todos os nossos deputados 

da Casa, que têm interesse no assunto, estão à disposição para colaborar nesse intuito, que é um sonho de todos nós 

capixabas. Eu que cheguei a Vitória aos quinze anos de idade para estudar, estudei no Colégio Americano, 

frequentei muito o Centro de Vitória, sei a pujança que era o Centro de Vitória, naquele momento, justamente 

como um centro administrativo, um centro onde as coisas aconteciam.  
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Com o passar do tempo, observamos que os órgãos públicos foram saindo, principalmente a parte do 

Judiciário, e outros órgãos públicos importantes. Várias secretarias de Governo também saíram do Centro, algumas 

nós estamos, hoje, pagando aluguel, e precisamos reduzir as despesas do Estado. Essa é a oportunidade, 

restaurando prédios públicos, resgatando a nossa cultura, de trazer, novamente, todas essas instituições para o 

centro histórico de Vitória.  

Temos, também, nesse trabalho, as associações, a Associação de Moradores, associações ligadas ao 

comércio, que são entidades que, com o passar do tempo, estiveram à frente na tentativa de resgate, mas que, 

infelizmente, esse resgate tão esperado nunca aconteceu. A nossa felicidade é grande porque nós estamos 

assistindo, neste momento, a medidas e observando ações efetivas que possam, realmente, trazer a recuperação do 

Centro, que é o sonho de todos nós, moradores de Vitória, e de todos os habitantes do estado do Espírito Santo. 

 Então, era isso que eu queria falar, neste momento. Vou terminar o meu pronunciamento até com quase três 

minutos antes do prazo de dez minutos, para dar oportunidade, inclusive, de outras pessoas falarem também aqui no 

microfone. 

 Muito obrigado. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES - PSL) – Ok, Deputado Emílio Mameri. 

  

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Senhor presidente, enquanto o próximo deputado se dirige ao plenário... 

O senhor pode, por gentileza, chamá-lo. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES - PSL) – Dr. Rafael Favatto. Com a palavra o Dr. Rafael 

Favatto, oradores inscritos. (Pausa) 

 Declinou? Está presente? Dr. Rafael Favatto não está presente.  

 Capitão Assumção, com a palavra o senhor e a sua toga. Bela vestimenta, Capitão. (Pausa) É túnica, não é 

uma toga? É de juiz, não é? (Pausa) É quase juiz, não é?  

 Pode falar, Iriny. Fique à vontade. 

 

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Só quero fazer um registro aqui brevíssimo. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES - PSL) – À vontade. 

 

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Hoje, pela manhã - para a gente ver o nível de violência e o perigo da 

liberação das armas -, na cidade de Suzano, dois jovens encapuzados invadiram uma escola, atiraram para todo 

lado, mataram cinco crianças, a diretora da escola e se suicidaram em seguida. Então, isso é para que a gente possa 

refletir o perigo que é o acesso a armas e as dores e as desgraças que elas trazem para a nossa sociedade. 

 Muito obrigada. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES - PSL) – Ok, deputada. 

 Deputado Capitão Assumção, é uma túnica que tem moral como uma toga.  

 

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

 Senhor presidente, nobre Deputado Torino Marques, nosso amigo Deputado Emílio Mameri, senhores e 

senhoras parlamentares desta décima nona legislatura, antes de começar a nossa explanação sobre os assuntos de 

hoje, nobre Deputado Engenheiro José Esmeraldo, armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. 

 Inicialmente, quero, aqui, agradecer a todos os parlamentares que, na sessão de ontem, na sessão 

extraordinária de ontem, votaram em favor do nosso projeto que torna a Igreja Cristã Maranata patrimônio histórico 

imaterial. Uma igreja que completa, neste ano, cinquenta e um anos de existência, uma igreja que foi fundada em 

solo capixaba, mais exatamente em solo canela-verde, e que tem, hoje, um amplo trabalho social, não somente em 
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Vila Velha ou no Espírito Santo, mas no mundo inteiro, e que também realiza, juntamente com esse trabalho social, 

o mais importante, que é o trabalho espiritual, resgatando vidas para o Senhor Jesus. 

 Então, aqui eu deixo o meu profundo respeito a todos os deputados que votaram em favor desse projeto. 

Tenho certeza de que o Governador Renato Casagrande também irá sancionar essa lei, e nós teremos, assim, dado 

honra a essa instituição tão renomada em nosso solo capixaba. 

 

 O Sr. Hudson Leal – (PRB) – Um aparte, Deputado Capitão Assumção. 

  

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Por favor, doutor Hudson, fique à vontade. 

 

 O Sr. Hudson Leal – (PRB) – Gostaria de parabenizar, eu, como membro da Igreja Cristã Maranata, você 

também, a iniciativa. A igreja que está em todos os continentes, mais de cento e cinquenta países, e o orgulho, para 

nós, por ser aqui do estado do Espírito Santo, precisamente de nossa querida Vila Velha. Parabéns, tenho certeza de 

que o Governador Casagrande vai sancionar essa honraria que  você faz à igreja. 

 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Muito obrigado, doutor Hudson, nosso membro também da 

Igreja Cristã Maranata. 

 Queria passar, Luciano, em homenagem aos nossos deputados, a nossa vinheta da Igreja Cristã Maranata, 

simbolizando a aprovação do nosso projeto nesta Casa. Por favor. (Pausa) 

 

  (É exibido o vídeo) 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) – Mais uma vez a gente ratifica o agradecimento aos nossos 

deputados, que votaram a favor desse projeto tão importante para nós. 

Dando prosseguimento, eu queria que o Luciano colocasse as imagens do nosso tempo, em que nós 

passamos lá, durante o período de Carnaval. Nós participamos no Maanaim de Domingos Martins, de dois 

seminários, o quinto período, que teve a participação de muitos membros da região Norte do Brasil, Noroeste do 

Brasil, Nordeste do Brasil e, depois, nós participamos... Pode passar as imagens, Luciano. (Pausa)  

Aí são alguns irmãos. São alguns membros que fazem a segurança de forma voluntária, no Maanaim de 

Domingos Martins. Vemos outros componentes, também, lá da Igreja Cristã Maranata. E essa foto agora mostra um 

pastor da Igreja Cristã Maranata, da região de Serra, policial militar, também. Além de outros membros, que fazem 

parte da segurança do Maanaim, de forma voluntária. E alguns pastores, amigos nossos também, muito conhecidos 

do povo da Igreja Cristã Maranata.  

Foi um período muito agradável. O período do nosso retiro espiritual, no qual nós tivemos a oportunidade 

de estar participando dos seminários, seminários que avivaram muito a nossa alma. Foram dias importantes para 

nós. E, também, a oportunidade de encontrar amigos nossos, que a gente não vê há muito tempo. É a oportunidade 

que os irmãos têm de rever as amizades e de fortalecer a fé é nesses seminários que acontecem lá no Maanaim de 

Carapina, e em outros Maanains, também. Nós temos muitos Maanains, em todo o Brasil e em todo o mundo. De 

quinze em quinze dias, acontecem esses seminários.  

Agora, passando para o meu próximo pronunciamento, eu quero deixar registrada a violência que foi 

acometida a soldado Thais Amorim. Acredito que os senhores e as senhoras souberam desse fato, durante o 

Carnaval, em Conceição da Barra: a soldado Thais foi destacada, saiu do batalhão em que ela trabalha, que é em 

Colatina, foi trabalhar em Conceição da Barra para guarnecer, para fornecer segurança aos capixabas, aos foliões 

durante o Carnaval, e a soldado Thais juntamente com o seu parceiro de trabalho foram agredidos de forma 

covarde, de forma traiçoeira. Ela foi a mais prejudicada. 

Qual foi a situação, senhores? Houve uma intervenção. Havia necessidade de uma intervenção. O Carnaval 

já tinha acabado, mas os foliões permaneceram depois do horário que a prefeitura e os órgãos de segurança tinham 

combinado. Havia um som alto nas proximidades e a guarnição onde se encontrava a soldado Thais foi chamada a 
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intervir por parte dos moradores locais. Durante essa interpelação, muita gente no meio daquela confusão, eles 

pedindo para baixar o som do carro, ela foi covardemente atingida com uma garrafa. Lançaram uma garrafa contra 

ela e ela teve essa lesão. Uma covardia muito grande. Eles estavam ali para prestar segurança para os foliões. O 

amigo dela, o companheiro de trabalho também foi agredido, mas não foi tão grave quanto à situação dela. 

A gente deixa aqui registrada essa situação porque é uma situação complicada. Olhem como ficou a blusa 

da soldado Thais. Um negócio muito triste porque são heróis capixabas que estão determinados a defender a 

sociedade, mesmo com o risco da própria vida, e são recebidos dessa forma. 

Por favor, Doutor Rafael. 

 

O Sr. Dr. Rafael Favatto – (PATRIOTA) – Um aparte! 

No aspecto negativo nesse Carnaval, o trabalho positivo da polícia – já falamos aqui na segunda-feira, e 

ontem repercutimos ainda a fala do aspecto positivo na polícia do Carnaval. Mas no aspecto negativo, foram onze 

ocorrências de hostilidade contra policiais militares registradas no estado do Espírito Santo. 

Então, os policiais estão para nos ajudar e onze ocorrências desse tipo, de agressões de pessoas que saíram 

para se divertir, mas na realidade eram vândalos que não estavam lá para se divertir, mas estavam lá para agredir a 

nossa corporação, a Polícia Militar. Então tiveram onze ocorrências neste carnaval contra a Polícia Militar.  

Endosso a sua fala de que são pessoas que estão trabalhando, exercendo a sua capacidade de nos proteger, 

de proteger a sociedade. E ações como essa denigrem não só a corporação, mas denigrem as pessoas que estão lá 

também nesse momento de lazer, porque realmente não cabe a ninguém agredir nenhuma pessoa quanto mais uma 

pessoa no exercício de sua profissão. E agredir funcionário público em exercício de sua profissão, dá seis meses de 

cadeia. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – É verdade, infelizmente. Agradeço, Doutor Rafael, o seu 

aparte e a referência aos números contra nobres policiais militares e endosso porque é importante. A gente quer que 

festas como essas tão importantes como o Carnaval sejam bem guarnecidas de segurança, que os nossos capixabas 

precisam se divertir, mas em segurança. 

 

O Sr. Dr. Rafael Favatto – (PATRIOTA) – Em Guarapari, Capitão, teve uma ocorrência, não sei se o 

senhor falou, que o policial militar teve a sua arma roubada. Ainda estava desaparecida a arma. Ele estava no seu 

período de folga e teve a sua arma roubada. A arma está desaparecida e ainda foi agredido pela pessoa que o furtou. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – No dia anterior a essa agressão ao soldado Lima e à soldado 

Thais, ainda teve outra ocorrência envolvendo um policial à paisana também em Guriri.  

Mas, senhor presidente, para finalizar queria deixar registrado e ler o desabafo que a soldado Thais colocou 

em sua rede social, porque é a sensação de um cidadão que está revestido do poder da Polícia Militar para defender 

a sociedade. Não está ali para fazer outra coisa senão doar a vida dela em prol do cidadão. Olha só que triste 

desabafo. 

Sempre, presidente, eu termino pontualmente. O nosso Deputado Engenheiro José Esmeraldo sabe disso, 

eu faço questão de primar pelo tempo, mas eu queria deixar registrado e ler esse desabafo dela porque é triste. 

Desabafo da soldado Thaís: 

 

Ontem foi o meu colega em Guriri e hoje fui eu em Conceição da Barra. Ele de folga e eu de 

serviço. Eu confesso que estou até agora aqui pensando o que leva uma pessoa a fazer isso, lançar 

uma garrafa em direção de outra pessoa que está ali fazendo a segurança dela mesma. Eu 

sinceramente estou cada dia mais desacreditada de que as coisas vão melhorar, que as pessoas 

vão ter respeito ou pelo menos o mínimo de empatia umas pelas outras. A cada dia o amor se 

esfria e as pessoas estão pouco se importando se as atitudes delas vão trazer consequências 

drásticas, graças a Deus o Soldado Lima passa bem e eu também, ganhei mais uma marca do 
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serviço policial militar, porém o que mais me deixa triste é saber que isso não vai acabar, porque 

o problema não são as garrafas de vidro (...) 

 

Como eu falei sobre as armas, agora a pouco. 

 

... é o ser humano que é podre, que é inconsequente. (...) 

 

Então é um triste desabafo, senhor presidente, sobre uma policial que defende a sociedade. 

Muito obrigado, senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Muito obrigado. Agora, com a palavra, o 

Deputado Engenheiro José Esmeraldo.  

11h41min. Esta sessão de hoje, quarta-feira, vai até ao meio-dia. Muito obrigado pela audiência, às pessoas 

que estão em casa, na TV Assembleia, nos assistindo neste exato momento.  

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – Senhor presidente, senhores deputados, 

deputadas, aqueles que nos assistem através TV Assembleia, TV Educativa.  

Quero agradecer a todos os meus amigos, fazer uma saudação especial a esse brilhante representante de 

Santa Maria de Jetibá, Deputado Adilson Espindula, uma pessoa que eu não conhecia, mas tive o prazer e a 

satisfação de conhecer, um brilhante deputado, uma pessoa séria e, realmente, toda aquela região está de parabéns, 

porque tem um representante aqui à altura de seu povo.  

Quero saudar também o nosso amigo Torino, um cara da melhor qualidade, um cara bacana, de bem com a 

vida. Sinto-me feliz, Torino, quando vejo V. Ex.ª presidindo a sessão, porque, com certeza, traz tranquilidade, não 

só para o nosso querido amigo Erick, presidente de fato e de direito, mas também para toda esta Casa.  

Quero saudar também o nosso querido amigo Enivaldo dos Anjos, brilhante, guerreiro, batalhador, tipo Zé 

Esmeraldo. Quero saudar o nosso querido amigo Doutor Hércules Silveira, uma pessoa que honra o seu mandato; 

saudar também o nosso querido amigo Hudson, um homem capacitado, competente, e mostrou isso agora, quando 

teve uma votação extraordinária em função da sua amizade, uma pessoa que consegue amigos com facilidade, em 

função da sua franqueza e também daquilo que ele leva para os municípios com muita luta, com muito sacrifício.  

Quero saudar também o nosso querido Dr. Rafael Favatto, brilhante, um homem do bem, uma pessoa da 

paz, um homem que tem feito também um trabalho muito importante, não só para todos os municípios do estado do 

Espírito Santo, em função do seu trabalho na Assembleia, como também o trabalho que faz como médico 

ginecologista. Que bom que a gente tenha pessoas capacitadas.  

E quero fazer uma saudação especial ao nosso capitão. Capitão Assumção. Capitão Assumção, no meu 

entender, é um herói. Já passou maus bocados e, no momento certo, oportuno, a Polícia Militar votou num cara que 

honra a farda, um cara que é como se ele estivesse lá no comando ou trabalhando em prol da sociedade. Mas ele 

está aqui fazendo esse trabalho brilhante, representando a Polícia Militar. Que representante! Meus parabéns a 

todos os militares que votaram no Assumção, Capitão Assumção! Porque botaram aqui dentro do plenário um 

homem que realmente representa vocês. Uma pessoa religiosa, agora mesmo, aprovamos aqui um projeto de autoria 

dele com relação à Maranata, uma igreja muito importante no nosso estado. Não só em nosso estado, mas também 

em outros países. É uma honra, não só para os militares, mas para nós também, termos o Assumção neste sodalício.  

 Mas eu quero voltar aqui, senhor presidente, a minha fala de antes. Mas antes de voltar a minha fala, quero 

acrescentar mais alguma coisa. Guarapari, pelas informações que tenho, está entregue às moscas. Guarapari está 

entregue às moscas. Guarapari está sem comando. Colocaram na prefeitura um cara vingativo. O político não pode 

ser vingativo. E em função disso, a saúde está um desastre, a educação é um desastre, ou seja, se a saúde e a 

educação são uns desastres, o que será do povo de Guarapari? O que está passando a população querida de 

Guarapari?  
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 Mas nós temos uma alternativa, graças ao bom Deus. Temos um jovem que ganhou a eleição, um cara 

honrado, uma pessoa que tem como avô um dos homens mais importantes do estado do Espírito Santo, doutor 

Carlito Von Schilgen, que foi prefeito de Vitória. E tenho certeza absoluta que o Carlos Von é muito parecido com 

as atitudes para fazer o bem como doutor Carlito Von Schilgen. Quero aqui parabenizar. Fui um grande amigo do 

pai dele, meu amigo, irmão de fé, camarada, Mazinho; da Letícia, do Lau, da Zezé, de todas essas pessoas. E tive a 

honra e a satisfação de, neste mandato, ter esse jovem aqui sentado neste plenário, brilhante deputado estadual. E 

não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma, vai ser um brilhante prefeito.  

Guarapari é só mais um tempinho para sair o temporal e entrar a bonança. O temporal vai sair, aquele 

vingativo, aquele indivíduo que foi deputado aqui, problemático, que se preocupava mais em pintar o cabelo e 

puxar aquela cabeleira para trás. E a população de Guarapari está ao Deus dará. Está ao Deus dará. Mas Deus é 

guarapariense, Deus é espírito-santense, Deus é brasileiro, Deus é mundial. Deus, com certeza, e nós não temos 

dúvida nenhuma, vamos colocar o Carlos Von. Carlos Von, que eu chamo de Mazinho por causa do pai dele, 

vamos colocar, com certeza, em Guarapari.  

Eu tenho parentes em Guarapari, tenho familiares em Guarapari. Eu passava a minha infância em 

Guarapari, mais precisamente em Muquiçaba, na Praia do Morro. Agora mesmo fiz para a igreja Adventista um 

trabalho fantástico, que há sessenta anos os adventistas pediam e, através do pastor Moisés, levei o calçamento até 

o Catres. Quem levou foi Zé Esmeraldo, cem por cento. Fiz a indicação, fui ao governador, tirei das mãos do 

prefeito, joguei para o estado e fizemos a obra. A obra que liga o Catres das Três Praias. Maravilha! Beneficiou 

toda aquela região.  

Quero, com certeza, estar junto com o cara do bem, o cara que não é odioso, o cara que não fica com lero-

lero, o cara que não se preocupa com ele.  

Nós queremos que a Prefeitura de Guarapari esteja em boas mãos. Com certeza a população de Guarapari, 

toda Guarapari, a Grande Guarapari vai dar resposta, na hora certa, no momento certo.  

Queremos o nosso amigo, brilhante, competente, honesto, responsável, que vai fazer uma revolução, não do 

mal. Este é do mal! Fazer uma revolução do bem, que é o nosso amigo Carlos Von. 

Por isso, completando aqui minha quarta-feira, quero agradecer a Deus por ter me dado força e Ele sempre 

me deu e vai continuar me dando, para eu poder chegar aqui à tribuna e fazer a minha fala, a minha fala verdadeira, 

a minha fala daqueles que se escondem, daqueles irresponsáveis, daqueles que muitas vezes as câmaras municipais 

não têm coragem de falar porque tem gente parente lá dentro. Aí fica quietinho. Fica quieto. Eu não tenho gente lá 

dentro e nem lá fora. Eu tenho meu povo. É meu povo! São aqueles que acreditam e confiam.  

Por isso, hoje, na quarta-feira, quero aqui finalizar agradecendo. 

Me dá mais um tempinho porque V. Ex.ª deu um tempinho para o outro. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – O grande problema, deputado, é que faltam 

nove minutos. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – Excelência, faltou o Rafael. Eu paro para ouvi-

lo. V. Ex.ª tem razão. Muito obrigado e que Deus os ajude e abençoe. 

E os prefeitos que caírem na besteira de completar o seu ciclo de quatro anos mais quatro e depois querer 

pular para o outro município, vai tomar cacete meu aqui! Seja ele quem for. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Está certo. Deputado José Esmeraldo, muito 

obrigado. 

Agora com a palavra o Deputado Hudson Leal. (Pausa) 

Declina. 

Deputado Adilson Espindula. (Pausa) 

Declina. 

Doutor Hércules. 
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O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Declino para poder Rafael falar. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Vou passar para o Deputado Rafael Favatto, 

que chegou à Casa, estava inscrito também. 

Deputado Rafael, com o senhor. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Quero agradecer um fato inédito aqui nesta Casa, 

que eu não tinha presenciado anteriormente: o Deputado Doutor Hércules declinou a fala, mas foi para ouvir a 

nossa fala aqui na manhã de hoje. 

Eu acabo de protocolar nesta Casa um projeto de lei referente às doulas. No Rio de Janeiro foi aprovado um 

projeto que regulamenta no serviço público estadual esse benefício para as gestantes, do acompanhamento das 

doulas. São profissionais gabaritados, especializados para o acompanhamento do parto, que acompanham a 

gestante em toda a sua gestação, seu trabalho de parto e até no pós-parto, na amamentação. 

O trabalho visa regulamentar aqui no estado a presença dela nos hospitais de serviço público que oferecem 

a maternidade. Então, em toda maternidade do Estado, a partir do projeto que será aprovado aqui nesta Casa de 

Leis e será regulamentado pelo Governo do Estado, nós teremos aqui o serviço das doulas. 

Deputado Doutor Hércules, que é um deputado com quem eu assinei uma Frente Parlamentar Contra a 

Violência Obstétrica, as doulas fazem parte dessa ajuda para evitar a violência obstétrica, fazendo assim um 

programa de parto, porque a paciente chega já ao hospital com o planejamento do seu parto. 

Concedo a palavra ao Doutor Hércules, que está aqui também. 

 

O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – Muito obrigado. Quero lembrar que realmente o trabalho da doula é 

muito importante, desde o pré-natal, durante o parto e no pós-parto... 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Na amamentação. 

 

O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – Principalmente essa questão do acompanhamento, porque, enquanto o 

neném está no útero, é mais tranquilo. Quando sai do útero, você sabe que existe – nós estudamos isso – a psicose 

puerperal de a mãe rejeitar aquele filho, até porque ela não sabe lidar com aquela criança ainda. O que eu faço 

agora com essa criança? Então, o trabalho da doula é importante.  

Nós temos aqui uma doula voluntária, funcionária da Casa, a Aline, que já trouxemos aqui em audiência 

pública e falou sobre isso.  

Nós estamos naturalmente empenhados. Quero dar os parabéns a V. Ex.ª por lembrar-se dessa profissional 

tão importante, que é a doula, para acompanhar, ensinar a mãe antes até de o neném nascer, no pré-natal, a 

importância desse acompanhamento. Parabéns Dr. Rafael. A gente que é obstetra sabe muito bem o valor dessa 

profissional. Parabéns! 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - (PATRIOTA) – Obrigado, Deputado Hércules.  

Por esse motivo, nós sabemos que o acompanhamento mais de perto – porque a doula faz o 

acompanhamento quase que diário com a gestante – tem evitado muita depressão pós-parto, Deputado Hércules. O 

senhor que é parteiro, como gosta de falar, tem evitado muita depressão pós-parto. 

Esse ato de rejeitar a criança, esse ato da depressão propriamente dito está ficando cada vez, no mundo 

atual, no mundo moderno, mais evidente. Até mães que tentam se matar após o parto pela depressão. A doula está 

realmente capacitada, porque muitas são psicólogas, são assistentes sociais, têm outras profissões e fazem o 

trabalho ali como doula ajudando as gestantes durante a gestação, durante o trabalho de parto e no pós-parto 

durante a amamentação e o cuidado com a criança. 

Doutor Hércules. 
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O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – Me desculpe, mais uma vez interromper V. Ex.ª, para lembrar que não 

só o suicídio, mas de matar o filho também. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Com certeza. 

 

O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – Nós temos relatos, temos vários processos, eu conheço os processos de 

infanticídio, em que a mãe, apesar de ser uma coisa tão brutal uma mãe matar um filho, mas isso acontece. Nos 

casos que eu vi, foram absolvidas. Foi absolvida, porque ela estava em transe, estava totalmente fora de si e 

cometeu esse ato. Então, aí, entra esse papel importante da doula. 

Muito obrigado mais uma vez pela interrupção. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Nós já vimos aí recentemente com o Doutor 

Hércules falando: teve uma paciente que jogou a criança pela janela. Então, realmente, quando chega a esse ponto, 

já é uma depressão instalada, já é um caso crítico. 

A doula está ali através desse projeto para dar um conforto às nossas gestantes, um acompanhamento para 

essas gestantes. A permanência dela no hospital será para a gestante uma maior acolhida, digamos assim, 

independente de que hoje já pode estar presente no hospital – o doutor Hudson sabe disso – um acompanhante da 

gestante, da família, um familiar, mas terá também ao lado um profissional que a assista mais de perto e tenha esse 

acompanhamento. Vai ter um, digamos assim, parto mais tranquilo. Eu, médico, Doutor Hércules, médico, nós 

sabemos do momento importante que é dar à luz e quanto mais calmo, mais tranquilo, mais acolhedor, mais 

humano for para uma gestante, com certeza os benefícios para ela e para sua família serão lembrados o resto da 

vida. 

Muitas das vezes nós somos indagados e as pessoas comentam com a gente sobre a violência obstétrica. 

Não só do obstetra, mas do momento do parto, de ter um filho. A pessoa fala: Olha, eu não quero nem ter mais o 

segundo filho. Eu não quero mais ter filho. Por causa do trabalho de parto, por causa do momento do parto. 

Esse mecanismo da doula é para realmente, no momento de alegria, que é o nascimento de um filho, a 

gestante ser melhor acolhida e mais amada por todos nós e, principalmente, pelos órgãos públicos também. 

Obrigado, presidente, por garantir a minha fala e obrigado também aos deputados que declinaram para que 

eu pudesse falar. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Ok, Deputado Rafael Favatto.  

Quero registrar que declinaram na fase dos Oradores Inscritos o Dary Pagung, a Raquel Lessa, Deputado 

Lorenzo Pazolini, também Vandinho Leite e Sergio Majeski. 

Chegamos ao final de mais uma sessão aqui na Assembleia Legislativa. 

Esgotado o tempo destinado à presente sessão, vou encerrá-la. Antes, porém, convoco as senhoras e os 

senhores deputados para a próxima, que será ordinária, segunda-feira, dia 18, às três horas da tarde, para a qual 

designo 

 

EXPEDIENTE: 

O que ocorrer. 

 

ORDEM DO DIA: 

A mesma pauta, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. 

 

13 de março, estamos na quarta-feira. A tarde começa agora, meio-dia em ponto.  

Com vocês, agora, a sempre elegante Gabriela Zorzal. É com você! 
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(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 

especial, em 3.ª sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 229/2018 e 284/2018; discussão especial, em 3.ª 

sessão, do Projeto de Lei Complementar n.º 04/2019; discussão especial, em 3.ª sessão, dos 

Projetos de Lei n.
os

 04/2019, 21/2019, 23/2019 e 29/2019; e discussão especial, em 2.ª sessão, do 

Projeto de Lei Complementar n.º 18/2018.) 

 

Encerra-se a sessão às doze horas. 

 

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

sessão. 

 

 


