
 

 

1 

 

 

DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 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 Alexandre Xambinho, Capitão Assumção, 

Carlos Von, Coronel Alexandre Quintino, Delegado Danilo Bahiense, Delegado Lorenzo 

Pazolini, Doutor Hércules, Dr. Emílio Mameri, Dr. Rafael Favatto, Engenheiro José 

Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos,  Iriny Lopes, Janete de Sá, Luciano Machado, Marcelo 

Santos, Pr. Marcos Mansur, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço e Vandinho Leite) 

 

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

declaro aberta a sessão. 

 

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

convite do presidente, a Senhora Deputada Janete de Sá) 

 

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

de acordo com o painel eletrônico. 

Solicito a todos os parlamentares que registrem as suas presenças. 

Invocando a proteção de Deus, declaro esta mesma sessão aberta e já registro a presença dos 

seguintes parlamentares: Alexandre Xambinho, Capitão Assumção, Carlos Von, Alexandre Quintino, 

Danilo Bahiense, Lorenzo Pazolini, Hércules Silveira, Emílio Mameri, Rafael Favatto, José Esmeraldo, 

Enivaldo dos Anjos, Iriny Lopes, Janete de Sá, Luciano Machado, Pr. Mansur, Sergio Majeski, 

Theodorico Ferraço e Vandinho Leite. 

Invocando a proteção de Deus, solicito ao Deputado Danilo Bahiense que faça a leitura de um 

versículo da Bíblia, porém, como sempre, sem ter qualquer material em mãos, meramente usando a sua 

memória, que é ampla e farta. 

Solicito, assim, a todos que se coloquem em posição de respeito. 

 
(O Senhor Deputado Delegado Danilo Bahiense lê Apocalipse, 3:20)  
 

(Registra presença o Senhor Deputado Adilson Espindula) 

 

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

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Senhor presidente, gostaria de pedir que desse a ata como 

lida. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – V. Ex.ª tem amparo regimental. A 

ata, inclusive, está disponível no site da Assembleia.  

Neste momento eu declaro ata aprovada como lida, amplamente divulgada. 

Registro também a presença do Deputado Doutor Rafael Favatto.   

Solicito ao Deputado Luciano Machado, região Sul do estado, Caparaó e adjacências, inclusive 

invadindo o estado mineiro, que proceda à leitura do Expediente para simples despacho. 
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(Registra presença o Senhor Deputado Marcos Garcia) 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

1. Ofício n.º 40/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, indicando o Reverendo Pastor 

Alexsandro Costa, Presidente da CONFRADES - Convenção Fraternal das Assembleia de Deus  no 

Espírito Santo  para utilizar a Tribuna Popular, no próximo dia 1.º de abril de 2019.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/73157-181512664414032019-assinado.pdf 

 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

 2. Ofício n.º 01/2019, do Presidente da Comissão de Assistência Social, Socioeducação, 

Segurança Alimentar e Nutricional Comissão encaminhando o relatório mensal da Comissão 

referente ao mês de FEVEREIRO/2019.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/ORAC/73056-111950774413032019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Ciente. Arquive-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

3. Ofício n.º 05/2019, do Deputado Fabrício Gandini, comunicando a instalação da Frente 

Parlamentar de Fiscalização de Obras de Coleta e Tratamento de Esgoto na Grande Vitória, 

autorizada pelo Ato n.º 484, de 13 de fevereiro de 2019, publicado no DPL em 14 de fevereiro de 

2019, quando foram eleitos para Presidente, o Deputado Fabrício Gandini e para Secretário 

Executivo, o Deputado Alexandre Xambinho. Publicada no DPL do dia 14 de fevereiro de 2019. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Ciente. Arquive-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

4. Ofício n.º 06/2019, do Deputado Fabrício Gandini, comunicando a instalação da Frente 

Parlamentar de Fiscalização do TAC do Pó Preto, autorizada pelo Ato n.º 483, de 13 de fevereiro de 

2019, publicado no DPL em 14 de fevereiro de 2019, quando foram eleitos para Presidente, o 

Deputado Fabrício Gandini e para Secretário Executivo, o Deputado Alexandre Xambinho. 

Publicada no DPL do dia 14 de fevereiro de 2019. 

 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OF/73157-181512664414032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/ORAC/73056-111950774413032019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Ciente. Arquive-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

5. Ofício n.º 07/2019, da Deputada Janete de Sá, comunicando a instalação da Frente 

Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Familiar e Doméstica, 

autorizada pelo Ato n.º 294, de 06 de fevereiro de 2019, publicado no DPL em 07 de fevereiro de 

2019, quando foram eleitos para Presidente, a Deputada Janete de Sá e para Secretária Executiva, 

a Deputada Iriny Lopes. Publicada no DPL do dia 07 de fevereiro de 2019. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Ciente. Arquive-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

6. Emenda Substitutiva n.º 01/2019, do Deputado Doutor Hércules, ao Projeto de Lei n.º 

116/2019,  de sua autoria,  que Institui a Semana Estadual de Sensibilização e Defesa dos Direitos 

dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/ES/73061-114303043213032019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Publique-se. Junte-se ao Projeto de Lei n.º 
116/2019. 

Com a palavra a Deputada Iriny Lopes. 
Deputada Iriny Lopes? V. Ex.ª quer se manifestar no microfone? (Pausa) 
Ok. Declinou. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

7. Mensagem n.º 021/2019, do Governador do Estado, encaminhando Veto Total aposto ao 

Projeto de Lei n.º 59/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini que dispõe sobre a preferência 

de idosos, grávidas, pessoas com criança de colo, com deficiência ou com mobilidade reduzida em 

todos os assentos dos veículos de transporte coletivo público do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73140&arquivo=Arquivo/Docum

ents/MV/73140-145509887514032019-assinado.pdf#73140  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Publique-se. À Comissão de Justiça. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

8. Mensagem n.º 022/2019, do Governador do Estado, encaminhando Veto Parcial aposto ao 

Projeto de Lei n.º 57/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini que Dispõe sobre a proibição 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/ES/73061-114303043213032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73140&arquivo=Arquivo/Documents/MV/73140-145509887514032019-assinado.pdf#73140
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73140&arquivo=Arquivo/Documents/MV/73140-145509887514032019-assinado.pdf#73140
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da entrada, permanência e/ou hospedagem de crianças e/ou adolescentes em motéis e/ou 

estabelecimentos congêneres e dá outras providências.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73141&arquivo=Arquivo/Docum

ents/MV/73141-150001341314032019-assinado.pdf#73141  

 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Publique-se. À Comissão de Justiça. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

9. Projeto de Lei n.º 159/2019, do Deputado Doutor Hércules, proibindo a cobrança de “taxa 

de conveniência” em vendas de ingressos pela Internet.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73054-102459954513032019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cultura, de Defesa do Consumidor, de Ciência e 
Tecnologia e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

10. Projeto de Lei n.º 153/2019, do Deputado Lorenzo Pazolini, proibindo a cobrança de 

“taxa de conveniência” por parte de sites e/ou aplicativos na compra pela internet de ingressos em 

geral, como shows, peças de teatros, cinemas, e outros similares, dentro do Estado, e dá outras 

providências.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73104-103158867814032019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 159/2019. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

11. Projeto de Lei n.º 154/2019, do Deputado Fabricio Gandini, dispondo sobre a 

temperatura adequada a ser observada na climatização dos estabelecimentos públicos de saúde no 

Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73037-174621273512032019-assinado.pdf  

 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73141&arquivo=Arquivo/Documents/MV/73141-150001341314032019-assinado.pdf#73141
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73141&arquivo=Arquivo/Documents/MV/73141-150001341314032019-assinado.pdf#73141
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73054-102459954513032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73104-103158867814032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73037-174621273512032019-assinado.pdf
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12. Projeto de Lei n.º 155/2019, do Deputado Fabrício Gandini, que determine que os 

estabelecimentos bancários, no âmbito do Estado, divulguem aos consumidores o direito de 

contratação das contas dos tipos corrente, poupança e digital, com rol de serviços essenciais, sem a 

cobrança de tarifas.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73039-174950289512032019-assinado.pdf  

 

(Registra presença o Senhor Deputado Torino Marques) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e de Finanças. 

Solicito ao Deputado Adilson Espindula que possa se fazer presente aqui na Mesa. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 13. Projeto de Lei n.º 156/2019, do Deputado Capitão 

Assumção, que dispõe sobre a prioridade na marcação de consultas dermatológicas e 

oftalmológicas às pessoas com acromatose (albinismo) no Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73043-181032901812032019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania, de Saúde, de Defesa do Consumidor e de 
Finanças. 

 
(Registra presença o Senhor Deputado Renzo Vasconcelos) 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 14. Projeto de Lei n.º 157/2019, do Deputado Capitão 

Assumção, que dispõe sobre a prioridade na marcação de consultas dermatológicas e 

oftalmológicas às pessoas com Vitiligo no Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73044-181252480212032019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania, de Saúde e de Defesa do Consumidor.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

15. Projeto de Lei n.º 158/2019, do Deputado Capitão Assumção, que proíbe a cobrança por 

estimativa por parte das empresas fornecedoras de água, energia elétrica e gás e dá outras 

providências.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73045-181450777312032019-assinado.pdf  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73039-174950289512032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73043-181032901812032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73044-181252480212032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73045-181450777312032019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do 

art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

16. Projeto de Lei n.º 160/2019, do Deputado Doutor Hércules, dispondo que todos os 

envolvidos na cadeia produtiva de fármacos em geral, ficam obrigados a estruturar e implementar 

sistemas de logística reversa, para que essas substâncias e suas embalagens sejam direcionadas à 

coleta em locais previamente estabelecidos, de forma independente do serviço público de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73071-145755069413032019-assinado.pdf  

 

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

art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde, de Meio Ambiente e de Finanças. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  

 

17. Projeto de Lei n.º 161/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, tornando obrigatória a 

coleta e destinação final pelos revendedores de bebidas em garrafas de vidro do tipo não 

retornáveis, na forma que especifica.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73080-172320870113032019-assinado.pdf  

 

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

art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde, de Meio Ambiente e de Finanças. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Senhor presidente, por gentileza! 

 

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

  

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Pela ordem! Foi lido o Ofício n.º 07/2019, sobre a 

composição da frente parlamentar. A Deputada Iriny, inclusive, veio propor que nós tivéssemos uma vice-

presidência. Então, como a Secretaria das Comissões entregou o ofício sem a vice-presidência, eu gostaria 

que o senhor tornasse sem efeito essa leitura para que a gente possa corrigir o ofício, para que a frente 

seja composta de, no caso, o meu nome como presidente, a Deputado Raquel Lessa, como vice-presidente 

e a Deputada Iriny Lopes, como secretária executiva.   

 

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

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Obrigada. Estaremos apresentando hoje ainda para ser lido 

na sessão de amanhã.  

 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73071-145755069413032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73080-172320870113032019-assinado.pdf
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

18. Projeto de Lei n.º 162/2019, do Deputado Marcos Garcia,  dispondo sobre a  

obrigatoriedade de utilização de avisos sonoros em instituição bancária do Estado, visando o 

atendimento inclusivo às pessoas com deficiência visual.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73098-093947188914032019-assinado.pdf  

 

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

art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de Cidadania, de Justiça, de Saúde e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

19. Projeto de Lei n.º 163/2019, do Deputado Carlos Von, que institui e estabelece a 

campanha anti-bullying nas escolas públicas e privadas do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73098-093947188914032019-assinado.pdf 

 

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

Com a palavra o Deputado Carlos Von. (Pausa) 

Tem mais? Prossiga. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

20. Projeto de Lei n.º 164/2019, do Deputado Carlos Von, que cria o Programa de Prevenção 

e Combate à Jogos que induzem crianças e adolescentes a prática de homicídios, automutilação e ao 

suicídio.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73115-113403688614032019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Pela ordem, presidente! Recorro à Comissão de Justiça 

nos dois itens, 19 e 20.  

 

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

imediatamente encaminha à Comissão de Constituição e Justiça. 

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73098-093947188914032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73098-093947188914032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73115-113403688614032019-assinado.pdf
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21. Projeto de Lei n.º 165/2019, do Deputado Marcos Garcia, que obriga os estabelecimentos 

de ensino no Estado a fornecer diploma em braile para alunos com deficiência visual na conclusão 

do ensino médio e ensino superior.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73138-144453354914032019-assinado.pdf 

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

22. Projeto de Lei n.º 166/2019, do Deputado Capitão Assumção,  dispondo sobre a 

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

exaltação à pátria, em todas as escolas públicas e privadas de ensino fundamental e de ensino médio 

no âmbito do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73148-164541730514032019-assinado.pdf  

 

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

Com a palavra o Deputado Marcos Garcia. 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Pela ordem, senhor presidente! 

 

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

Garcia. 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Eu recorro à Comissão de Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – V. Ex.ª tem amparo regimental. 

À Comissão de Justiça. 

 

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

 

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

Com a palavra o Deputado Capitão Assumção. 

 

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

Comissão de Justiça.  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

23. Projeto de Lei n.º 167/2019, do Deputado Capitão Assumção, assegurando às pessoas 

com deficiência visual, o direito à obtenção das certidões de Registro Civil confeccionadas em 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73138-144453354914032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73148-164541730514032019-assinado.pdf
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Sistema de Leitura Braille, bem como, em sistema convencional ortográfico, ou seja, impressa em 

tinta ou escrita no âmbito do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73150-165012887414032019-assinado.pdf 

 

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

art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania, de Saúde e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

24. Projeto de Lei n.º 168/2019, do Deputado Capitão Assumção, que institui, no Estado, o 

Dia do Profissional em Radiologia.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73151-165159731314032019-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:  

 

25. Projeto de Lei n.º 169/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto,  que dispõe sobre o  

exercício da atividade e a designação da profissional doula são  prerrogativas das profissionais de 

que trata esta Lei.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73155-174749379514032019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

26. Projeto de Lei n.º 170/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto,  que institui o 

“Programa Toda Mulher Merece uma Doula”, que reunirá e formulará políticas públicas 

referentes à atuação destas profissionais na atenção à saúde no ciclo gravídico-puerperal, no âmbito 

do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73154-174442941614032019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Também devolvendo ao autor.  

Com a palavra o Deputado Rafael Favatto. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Senhor presidente, eu gostaria de recorrer à 

Comissão de Justiça dos dois projetos lidos. 

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73150-165012887414032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73151-165159731314032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73155-174749379514032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73154-174442941614032019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – A solicitação de V. Ex.ª está 

plenamente atendida. 

 

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

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

27. Projeto de Lei n.º 172/2019, do Deputado  Adilson Espíndola, que acrescenta o § 3º ao 

Art. 34 da Lei Estadual n.º 10.179/2014, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73161-075119696015032019-assinado.pdf  

 

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

art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Agricultura e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

28. Projeto de Lei n.º 173/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a 

disponibilização de dados de veículos apreendidos em ações e/ou operações policiais para consulta 

on line da população.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73183-171423177915032019-assinado.pdf 

 

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

art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Ciência e Tecnologia, de Defesa do 

Consumidor e de Segurança. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

29. Projeto de Lei n.º 174/2019, do Deputado Euclerio Sampaio, que  dispõe sobre as 

diretrizes para a Política de Proteção aos Direitos da Mulher, no Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73185-202637750615032019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

30. Projeto de Lei n.º 175/2019, do Deputado Capitão Assumção, que proíbe a fabricação, a 

comercialização, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de 

artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no Estado, e dá 

outras providências.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73161-075119696015032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73183-171423177915032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73185-202637750615032019-assinado.pdf
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Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73194-104246455918032019-assinado.pdf  

 

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

art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente, de Segurança e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

31. Projeto de Resolução n.º 17/2019, da Deputada Janete de Sá, vedando a nomeação, no 

âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, para todos os cargos em comissão 

de livre nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas na 

Lei Federal n.º 11.340, de 07 de Agosto de 2006 - Lei Maria da Penha.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/73041-175124711612032019-assinado.pdf  

 

 

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

ao inciso IX do art.17 do Regimento Interno. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Senhor presidente, eu gostaria de recorrer à Comissão de 

Justiça.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – É acatado o pedido de V. Ex.ª neste 

exato momento.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

 32. Projeto de Resolução n.º 18/2019, do Deputado Emílio Mameri, que acrescenta o inciso 

XIV no art. 4.º da Resolução n.º 1.775, de 29 de junho de 1995, que instituiu o Código de Ética e 

Decoro Parlamentar para considerar falta de decoro “se o parlamentar usar os poderes e 

prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar servidor, colega ou qualquer outra pessoa a 

qual exerça ascendência hierárquica, com o fim de obter favorecimento indevido de natureza 

moral, sexual e patrimonial”.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/73153-174228081914032019-assinado.pdf 

 

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

art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania e Mesa Diretora. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

33. Projeto de Resolução n.º 19/2019, do Deputado Emílio Mameri, que acrescenta o inciso V 

no § 3.º do art. 294 da Resolução n.º 2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno, para incluir 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/73194-104246455918032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/73041-175124711612032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/73153-174228081914032019-assinado.pdf
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dispositivo pertinente às infrações ao decoro parlamentar, em especial o favorecimento indevido de 

natureza moral, sexual e patrimonial.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/73156-174932661014032019-assinado.pdf 

 

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

art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania e Mesa Diretora. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

34. Requerimento n.º 133/2019, do Deputado Doutor Hércules, solicitando a sua exclusão 

como membro suplente da Comissão de Justiça desta Casa de Leis.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/73053-100703077113032019-assinado.pdf 

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

35. Requerimento de Informação n.º 46/2019, da Comissão de Segurança à Secretaria de 

Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER no seguinte teor: Quais critérios têm sido 

adotados pela SEGER para a contratação de Agentes Penitenciários de Designação temporária - 

DT’s em detrimento de Agentes Penitenciários Efetivos. Que  providências estão sendo adotadas 

para suprir carência de servidores em razão de superlotação. Qual a viabilidade para abertura de 

concurso público para o cargo de Agente Penitenciário. Qual o impacto financeiro existente para a 

abertura de concurso público.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/73032-170110876812032019(9062)-

assinado(9064)(9063).pdf  

 

 

              36. Requerimento de Informação n.º 47/2019, da Comissão de Segurança à Secretaria de 

Justiça no seguinte teor: Quais critérios têm sido dotados para a contratação de Agentes 

Penitenciários de Designação temporária - DT’s em detrimento de Agentes Penitenciários Efetivos. 

Qual o percentual existe entre os DT’s e Efetivos, visto que a carência de efetivos dificulta a 

prestação do serviço de escolta de preso e, guarda das muralhas que exige do servidor o porte de 

armas. Qual a realidade estrutural das unidades prisionais. Que  providências estão sendo adotadas 

para suprir carência de servidores em razão de superlotação.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/73033-170422767812032019(9066)-

assinado(9068)(9067).pdf  

 

              37. Requerimento de Informação n.º 48/2019, da Comissão de Segurança ao Tribunal de 

Justiça do Estado, sobre qual a situação jurídica de cada interno da população capixaba. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/73156-174932661014032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/73053-100703077113032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/73032-170110876812032019(9062)-assinado(9064)(9063).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/73032-170110876812032019(9062)-assinado(9064)(9063).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/73033-170422767812032019(9066)-assinado(9068)(9067).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/73033-170422767812032019(9066)-assinado(9068)(9067).pdf
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Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/73031-165841407712032019-

assinado(9060)(9059).pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Defiro. À Secretaria. Todos os três 

itens de requerimento de informação da Comissão de Segurança. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

38. Requerimento de Informação n.º 49/2019, do Deputado Euclério Sampaio ao  Exmo. Sr. 

Secretario de Estado da Casa Civil e ao Secretario de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, 

no seguinte teor: Queiram fornecer relação de servidores efetivos integrantes de cargos da Policia 

Civil do Estado, por nome, e número funcional, lotados nos Posto de identificação civil no 

Município de Vila Velha - ES, nos últimos 04 anos, até a presente data; Queiram fornecer ainda, o 

ato regular de designação e lotação dos referidos servidores nos postos referenciados e a autoridade 

subscritora; Interceder diretamente ao Delegado Geral da Polícia Civil do Estado, para saber de 

como é o cumprimento das jornadas de escala especial dos respectivos serviços na instituição.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/73203-131923740818032019-assinado.pdf  

 

(Registra presença o Senhor Deputado Freitas) 

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento n.º 134/2019.  

 

39. Requerimento n.º 135/2019, da Comissão de Segurança, de desarquivamento do Projeto 

de Lei n.º 177/2016, de autoria da Comissão de Segurança que "dispõe sobre as prerrogativas dos 

Agentes Socioeducativos, do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espirito Santo - 

IASES”.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72792-131415347207032019-assinado.pdf  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:   

 

 40. Requerimento n.º 50/2019, do Deputado Renzo Vasconcelos, de Sessão Solene, em 

homenagem ao Dia do Motorista de Ambulância, a  realizar-se  às 19h, do dia 10 de outubro do 

corrente ano.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/73028-165227969412032019-assinado.pdf  

 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/73031-165841407712032019-assinado(9060)(9059).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/73031-165841407712032019-assinado(9060)(9059).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/73203-131923740818032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72792-131415347207032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/73028-165227969412032019-assinado.pdf
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Não havendo quem queira discutir, em votação. 

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

(Pausa) 

Aprovado contra o voto do Deputado Renzo Vasconcelos. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Já na segunda parte do Expediente, sujeito à 

deliberação. 

 

41. Requerimento n.º 51/2019, do Deputado Renzo Vasconcelos, de Sessão Solene, em 

homenagem ao Dia do Gari, a  realizar-se  às 19h, do dia 14 de maio do corrente ano.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/73050-094026839213032019-assinado.pdf 

 

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

Não havendo quem queira discutir, em votação. 

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

(Pausa) 

Aprovado. 

 

(Registra presença o Senhor Deputado Freitas) 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

42. Requerimento n.º 52/2019, do Deputado Doutor Hércules, de Sessão Solene, de entrega 

da Comenda  AGESANDRO DA COSTA PEREIRA, a  realizar-se  às 19h, do dia 18 de junho do 

corrente ano.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/73051-095313419013032019-assinado.pdf 

 

 

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

Não havendo quem queira discutir, em votação. 

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

(Pausa) 

Aprovado, inclusive com o apoio do Deputado Torino Marques. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

43. Requerimento n.º 53/2019, do Deputado Doutor Hércules, de transferência de Sessão 

Especial, para promoção de debates e palestras sobre o “Trabalho realizado pela Maçonaria no 

Espírito Santo, que seria realizada às 19h, do dia 29 de agosto do corrente ano, para o dia 19 de 

agosto, do corrente ano.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/73169-104822297915032019-assinado.pdf  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/73050-094026839213032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/73051-095313419013032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/73169-104822297915032019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em votação. 

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

(Pausa) 

Aprovado. 

 

(Registra presença o Senhor Deputado Hudson Leal) 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

            44. Requerimento n.º 54/2019, da Deputada  Janete de Sá, de transferência de Sessão Solene, 

em comemoração ao Dia do Ferroviário, que seria realizada  às 19h, do dia 30 de abril, para o dia 

02 de maio  do corrente ano.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/73171-113353960315032019-assinado.pdf  

 

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

Não havendo quem queira discutir, em votação. 

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

(Pausa) 

Aprovado. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

             45. Requerimento n.º 55/2019, do Deputado Torino Marques, de Sessão Solene em 

homenagem ao Dia do Radialista, a realizar-se às 19h30min, do dia 06 de novembro de 2019, do 

corrente ano.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/73089-174257794713032019-assinado.pdf 

 

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

Não havendo quem queira discutir, em votação. 

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

(Pausa) 

Aprovado. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

46. Indicação n.º 459/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 

para isentar de emolumentos, despesas judiciais, extrajudiciais e honorários de defensores pela 

atuação da defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e honorários periciais pelos órgãos 

públicos estaduais, conveniados ou credenciados pelo Poder Público Estadual, em razão da 

assistência judicial e extrajudicial prestada aos servidores públicos da Polícia Civil, Polícia Militar, 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/73171-113353960315032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/73089-174257794713032019-assinado.pdf
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do Corpo de Bombeiros, Agentes Penitenciários, Agentes Sócio-educativos e Guardas Civis 

Municipais, todos do Estado do Espírito Santo, quando decorrer de ato praticado em razão de 

regular exercício das atribuições funcionais, independente de sua hipossuficiência.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72787-125937767107032019-assinado.pdf 

 

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

Não havendo quem queira discutir, em votação. 

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

(Pausa) 

Aprovado. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

47. Indicação n.º 460/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para manutenção corretiva e reformulação na estrutura da “Ponte sobre o Rio Jacaraípe”, 

localizada na Rodovia na ES-010, próximo à praça “Encontro das Águas”, por meio Departamento 

de Estradas de Rodagem do Espírito Santo - DER-ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72773-114438882107032019-assinado.pdf  

 

 

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

Com a palavra o Deputado Rafael Favatto, para discutir a referida matéria. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Presidente, solicitei para discutir essa 

matéria, que é uma indicação do Delegado Lorenzo Pazolini ao Governador do Estado, para manutenção 

corretiva e reformulação da ponte sobre o rio Jacaraípe, localizado na rodovia ES 010, próximo à praça 

Encontro das Águas. 

Na realidade, o que acrescento a esse tema é a notícia veiculada agora no site Gazeta online, onde 

famílias são retiradas de casa por risco de rompimento de barragem lá no município de Linhares, 

Deputado Marcos Garcia: 

.  

 

Linhares: famílias são retiradas de casa por risco de rompimento de barragem 

 

Estudos realizados por uma consultoria técnica especializada apontaram riscos 

estruturais no barramento construído em 2015 para impedir a passagem de rejeitos de 

minério do Rio Doce para a Lagoa Juparanã. Ao todo, 28 famílias serão tiradas de suas 

casas na Avenida Beira Rio, no centro – vinte e oito famílias serão retiradas de suas casas 

na avenida Beira-Rio, no Centro   

 

 Vinte e oito famílias estão sendo retiradas de suas casas em Linhares, Região Norte do 

Estado,  por risco de rompimento da barragem do Rio Pequeno. A remoção das pessoas 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72787-125937767107032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72773-114438882107032019-assinado.pdf
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da avenida Beira-Rio, no Centro, começou neste domingo (17) e é realizada pela 

Fundação Renova e Defesa Civil Municipal. 

Segundo a Renova - fundação criada para executar a reparação dos danos provocados 

pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas - os moradores estão sendo levados 

inicialmente para hotéis como medida de precaução máxima, e após análise de cada caso, 

será definida em conjunto com essas famílias a melhor solução para a moradia provisória. 

Isso porque estudos realizados por uma consultoria técnica especializada e divulgados na 

última sexta-feira (15), apontaram riscos estruturais no barramento, que foi construído em 

2015 para impedir a passagem de rejeitos de minério do Rio Doce para a Lagoa 

Juparanã.  

“As famílias foram comunicadas, orientadas e serão acolhidas em todas as suas 

necessidades e demandas. A Fundação Renova reitera o seu compromisso com a garantia 

d a segurança das famílias.” (...)  

 

O que me entristece, Deputado Marcos Garcia, Deputada Iriny e Deputado Torino, que esteve 

presente à prestação de contas da fundação Renova, aqui, na quinta-feira última, na Comissão de Meio 

Ambiente desta Casa de Leis, é que o presidente da fundação até falou do estudo dessa barragem e disse 

que talvez seria necessário a retirada da barragem do local, mas em nenhum momento, na comissão, ele 

apontou que seria necessário retirar as pessoas que estão ali, ao longo do trecho que a barragem protege.  

Então, é um pedido para que a empresa também preste esclarecimentos aqui, à Comissão de Meio 

Ambiente, por não ter dito, na última quinta-feira, Deputada Iriny, Deputado Marcos, na Comissão de 

Meio Ambiente, nada do assunto, mesmo porque, da quinta-feira até domingo, Deputado Marcelo Santos, 

foi um prazo muito curto e eles já estavam com os estudos em mãos. Poderiam, sim, ter alertado à 

Comissão de Meio Ambiente e ter comunicado esta Casa de Leis na quinta-feira. 

É o nosso relatório. 

 

(Registra presença o Senhor Deputado Euclério Sampaio) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Obrigado, Deputado Rafael Favatto! 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Senhor presidente, gostaria também de fazer a 

discussão da matéria. 

 

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

Alexandre Xambinho. 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Boa tarde, nobres deputados! Boa tarde à 

população que nos assiste através da TV Assembleia e da TV Educativa! Cumprimento nosso presidente, 

Deputado Marcelo Santos, e cumprimentando ele cumprimento os demais deputados! 

Essa Indicação n.º 47, do nobre Deputado Lorenzo Pazolini, ao Governo do Estado, é sobre a 

manutenção corretiva da ponte sobre o rio Jacaraípe, lá em Jacaraípe. Hoje, pela manhã, nós visitamos o 

município de Serra - visitamos não, estive lá, presente, na ponte de Jacaraípe - junto com o Deputado 

Marcelo Santos, presidente da Comissão de Infraestrutura. Nós tínhamos solicitado à Comissão de 

Infraestrutura a vistoria da ponte de Jacaraípe e da ponte de Nova Almeida, duas pontes com mais de 
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trinta anos, Deputado Theodorico Ferraço, que até o presente momento nunca tinham recebido uma 

manutenção do Governo do Estado.  

Nós estivemos lá, junto com o Crea e a Abenc, com os engenheiros, fazendo essa vistoria para 

apresentar, dentro da Comissão de Infraestrutura, nos próximos dias, o laudo técnico daquelas duas pontes 

para estar apresentando ao DER e aos órgãos responsáveis, para que tomem as devidas medidas para fazer 

a manutenção daquelas duas pontes.  

Duas pontes que apresentam o risco. Não posso apavorar a população capixaba do risco de queda, 

mas duas pontes que têm as suas estruturas hoje expostas ao tempo, duas pontes que não receberam a 

devida manutenção. E nós estivemos lá, junto com a Comissão de Infraestrutura, monitorando, fazendo 

essa fiscalização, para que os problemas da ponte de Jacaraípe e da ponte de Nova Almeida sejam 

resolvidas.  

Muito obrigado, senhor presidente! 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (Sem partido) – Senhor presidente, para discutir 

a matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Para discutir a matéria, o autor, 

Deputado Lorenzo Pazolini.  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (Sem partido) – Senhor presidente, Deputado 

Marcelo Santos, Mesa Diretora, senhoras e senhores deputados estaduais, todos que nos assistem pela TV 

Assembleia, servidores, estagiários, boa tarde! 

Nós estamos aqui para discutir, então, o item 47, que trata da nossa indicação para que seja 

realizada a manutenção corretiva e reformulação na estrutura da ponte sobre o rio Jacaraípe, localizada  

na Rodovia ES-010, próxima à praça Encontro das Água.  

Senhor Presidente, Deputado Marcelo Santos, presidente da Comissão de Finanças... 
Infraestrutura, desculpa, membro da Comissão de Finanças, corrigindo, senão o Deputado Euclério fica 
com o cabelo arrepiado, alvoroçado. Mas estamos aqui, senhor presidente, para trazer essa indicação e 
parabenizar, também, V. Ex.ª, o Deputado Xambinho e o Deputado Vandinho Leite, que estão de olho, 
estão atentos ao município de Serra. V. Ex.ª junto com o Deputado Xambinho realizaram hoje uma 
inspeção in loco, e eu tive conhecimento que foi uma manhã muito profícua, de realizações. Recebi o 
vídeo, que V. Ex.ª acompanhou, e agradeço, que vai ao encontro de nossa indicação.  

E efetivamente, quero me colocar à disposição da Comissão de Infraestrutura para que possamos 
somar e para que possamos, efetivamente, conseguir a manutenção desse importante local, desse 
importante equipamento público que, infelizmente, vem sendo esquecido há algum tempo pelo poder 
público. Mas vamos somar esforços para conseguir a reforma, tanto da ponte sobre o rio Jacaraípe 
como daquela ponte em Nova Almeida, para que possamos, efetivamente, ter maior segurança para os 
ciclistas, para os motoristas, para os transeuntes e para o cidadão serrano.  

É só para fazer esse registro, senhor presidente.  
Devolvo a palavra à Mesa, e agradeço a atenção.  
 
(Registra presença o Senhor Deputado Dary Pagung) 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Continua em discussão.  
Com a palavra o Deputado José Rocha Esmeraldo. Logo em seguida... 
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O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Senhor presidente, enquanto o Deputado José Esmeraldo 

sobe, pelo menos peguei uma parte do Deputado Xambinho, que nos brindou dizendo que a ponte de 
Jacaraípe fica lá em Jacaraípe. Isso nos ilustrou.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) –  Demonstrou mais clareza no mapa da 

geografia do município de Serra.  
Com a palavra o Deputado José Esmeraldo. Depois, encerrando a discussão, Deputada Janete de 

Sá.   
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – Senhor presidente, quero parabenizar aqui o 

deputado jovem Lorenzo. Lorenzo está fazendo um trabalho inteligente, e acho que é muito importante 
essa indicação, mas a indicação tem que ter solução. E, na verdade, o Governo, através do DER e da 
Secretaria de Transportes, agora vai ter uma responsabilidade grande. Por quê? Porque aquela ponte 
está em estado deplorável. Há necessidade, com urgência urgentíssima, que seja feito ali não é vistoria, 
não, Deputado Xambinho. Ali tem que ser feito um laudo com urgência urgentíssima – é isso que tem 
que ser feito –, para mostrar à sociedade que a ponte, na verdade, é estável.  

Tenho minhas dúvidas. Alias, tínhamos que fazer essa vistoria em outras pontes, a ponte que 
liga, por exemplo, Vitória até Cariacica e Vila Velha. Ali são fissuras, situações difíceis, que, no meu 
entender, quero orientar aqui o Governador Renato Casagrande, que tem uma equipe de pessoas 
capacitadas, uma comissão do DER de engenheiros para que façam vistoria para evitar o que houve em 
São Paulo, o que aconteceu em São Paulo.  

Então, quero parabenizar aqui nosso amigo Lorenzo, que realmente está atento e fazendo sua 
parte. Ele está, na verdade, dando aquilo que recebeu, que é o trabalho em função da sua votação.  

Então, como deputado... Não sou um deputado ciumento, muito pelo contrário. Aqui tem um 
monte de deputado ciumento. A verdade é essa, principalmente os mais velhos. Os mais novos até que 
não são, não. Mas os mais velhos tem um monte de ciumento aqui.  Se por acaso, falar o contrário, vai 
ali que a gente conversa do jeito que quiser.  

Então, quero parabenizar vocês, os jovens, em função do trabalho que vocês estão fazendo. Irei 
sempre respeitar e elogiar essa turma que entrou: esses deputados, essas deputadas que realmente 
estão fazendo um trabalho brilhante neste sodalício. Meus parabéns.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Concedo a palavra à Deputada Janete de Sá 

para discutir a matéria, última inscrita. Logo em seguida faremos o processo de votação.  
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela ordem, senhor presidente!  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) –  Peço a V. Ex.ª que ao terminar a fala da 

Deputada Janete, colocaremos  em votação e, encerrada a votação, V. Ex.ª já está inscrito para se 
manifestar naquilo que entender.  
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Com todas as certezas. Eu só queria falar um minuto de 

silêncio, mas eu deixo para depois. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Isso. Logo após, para não interromper 

o processo de votação.  
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O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Ok, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Com a palavra a Deputada Janete de 

Sá. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Deputados, nobres deputadas, boa tarde! Eu também quero 

fazer coro à indicação do Deputado Pazolini, que foi aqui também discutida pelo Deputado Xambinho, 

que é do município de Serra. 

Nós sabemos, Xambinho, porque eu sou filha de ferroviário e sou da categoria ferroviária e, ali do 

lado da ponte, nós temos a Colônia de Férias de Jacaraípe, que abriga os ferroviários, quando aquilo era 

uma pinguela. E conseguimos evoluir para fazer aquela ponte. Foi uma luta, inclusive, de nossos 

antepassados para fazer aquela ponte, mas, hoje, aquela ponte já não tem a utilidade que necessita uma 

ponte para um tráfego elevado, que acontece em Jacaraípe. Precisa não apenas a ponte ser fortalecida e 

ser dada manutenção, mas, inclusive, eles alargarem a ponte para que ela possa contemplar o fluxo que 

hoje passa pela ES-010, um fluxo grande, daqueles que querem fugir do trânsito da 101 e que por Aracruz 

entram e acabam passando por Jacaraípe. Intensifica esse fluxo especialmente no final de semana e, se 

não for dada a atenção devida, necessária, para a manutenção, fortalecimento e ampliação na largura 

daquela ponte, com certeza, nós vamos ter dificuldade e aquela ponte não vai aguentar e vai acabar 

passando uma via de cada vez, o que vai dificultar mais ainda o tráfego, que é intenso no local. Eu quero 

me juntar aos colegas para fazer coro.  

Daqui a pouco vai estar lendo duas indicações nossas e a gente vai estar aqui falando também 

sobre elas, devido à importância da retomada do asfaltamento do Caminho do Campo, no interior do 

estado, para que a população do interior possa estar com estradas de forma a estar escoando melhor a 

produção do interior e não quebrando tantos equipamentos e veículos que passam por essas estradas 

vicinais, fazendo com que o produto encareça e a gente, com essa contribuição de Governo, que é um 

programa de Governo, a gente possa estar facilitando a vida do pequeno produtor rural, do agricultor 

familiar, para que ele possa escoar melhor seus alimentos.  

A gente vai estar com várias indicações daqui para frente, trabalhando nesse sentido, tanto em 

estradas como em comunicação, que é muito importante para o interior.  

 

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

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

(Pausa) 

Aprovada.  

Item n.º 48. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

48. Indicação n.º 461/2019, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para 

drenagem e pavimentação do trecho que liga o distrito de Itamira ao distrito de Estrela do Norte, 

localizados 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/72789-131134675007032019-assinado.pdf  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72789-131134675007032019-assinado.pdf
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49. Indicação n.º 462/2019, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para 

instalação de torre de telefonia móvel e internet 3G para contemplar as Comunidades de Palmeiras, 

Santo Antônio e Alto Bérgamo, localizadas na Zona Rural do município de Ibiraçu/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72790-131237675107032019-assinado.pdf  

 

 

50. Indicação n.º 463/2019, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para 

pavimentação de aproximadamente 16 km da estrada que liga Lajinha a Pedra Bonita, no 

município de Pancas/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72791-131327956507032019-assinado.pdf  

 

 

51.Indicação n.º 464/2019, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para 

pavimentação das estradas rurais das Comunidades de Palmeiras e Piabas, no município de 

Ibiraçu/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72792-131415347207032019-assinado.pdf  

 

 

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

Com a palavra a Deputada Janete de Sá para discutir a matéria, autora. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Como eu disse, trata-se de indicações. A primeira, a de n.º 

48, de pavimentação e drenagem num trecho que liga o Distrito de Itamira a Estrela do Norte, ambos no 

município de Ponto Belo.  

Há muito tempo, eu tenho entrado no município de Ponto Belo, trabalhando para a melhoria 

daquela cidade, que é um dos municípios mais pobres de nosso estado. E desde que a gente colocou o pé 

lá, em 2004, até agora, Ponto Belo tem crescido muito, com muitas estradas, asfaltamento.  

Itamira virou uma cidade. É o maior distrito de Ponto Belo. Virou uma cidade. Nós colocamos 

recursos para fazer uma praça que tem lá, uma belíssima praça que é um espaço de lazer e cultural das 

pessoas que ali vivem. Então, essa indicação é muito importante para poder ajudar no escoamento da 

produção local e interligar os dois municípios.  

Também indicamos ao Governador a telefonia móvel e Internet 3G para contemplar as 

comunidades de Palmeiras, Santo Antônio e Alto Bérgamo, na zona rural do município de Ibiraçu, 

comunidades importantes de grande produção agrícola, especialmente do café e que precisam de 

comunicação para interagir com a sociedade, com o mundo produtivo e poder comercializar melhor os 

seus produtos.  

Fizemos o mesmo, mas no caso é pavimentação da estrada de aproximadamente dezesseis 

quilômetros, que liga Lajinha a Pedra Bonita, no município de Pancas, trabalhando também nesta direção 

de melhorar as estradas para que o pequeno produtor rural, para que a agricultura familiar possa trafegar 

melhor e possa estar batendo com esses produtos direto ao consumidor.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72790-131237675107032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72791-131327956507032019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/72792-131415347207032019-assinado.pdf
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Trabalhamos também uma indicação ao governador do Estado... Não, estou concluindo. Ainda 

falta um minuto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – É porque são 15h30min.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Ah, ok. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – É o horário agora. É por isso. Mas a 

senhora tem um finalzinho, por gentileza. A Mesa não é ditatorial, não. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Obrigada, deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – O regime aqui é democrático.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Só para concluir, então, também há um pedido de 

pavimentação para estradas rurais nas comunidades de Palmeiras e Piabas, que ficam no município de 

Ibiraçu, município importante. Estamos com um projeto da Capital Estadual do Pastel, onde eles 

buscaram fazer do pastel e da cana-de-açúcar uma boa referência no estado, com qualificação profissional 

das pessoas que moram naquelas redondezas e abertura de espaço do mercado de trabalho, trabalhando 

diuturnamente, vinte e quatro horas, para atender todos que trafegam na 101 e que buscam em Ibiraçu 

esses deliciosos produtos.  

Obrigada, Deputado Marcelo, pela sua consideração e carinho. 

 

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

Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa)            

Aprovadas todas as indicações da Deputada Janete de Sá. 

Encerrado o prazo para leitura do Expediente, passamos à Fase das Comunicações.                                                        

Antes, porém, Adilson Espindula quer fazer uma manifestação. 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) – Pela ordem, senhor presidente!  

 

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

Espindula. 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) – Peço que seja retirado da pauta o item n.º 138, 

Indicação n.º 551/2019, de minha autoria, para melhor análise. 

  

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

Concedo a palavra ao Deputado Hércules da Silveira, primeiro orador inscrito na Fase das 

Comunicações, informando que o tempo dele começou a contar desde ontem.   

Informo a todos que depois da Fase das Comunicações o Deputado Adonias vai pedir um minuto 

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

deputadas, nossos amigos que estão nos assistindo em casa, tivemos no dia 15, aqui na nossa Assembleia, 

o Encontro dos Procuradores Municipais. Foi um evento muito importante para mostrar o trabalho 

importante dos procuradores municipais que têm evitado muitos e muitos prejuízos às Prefeituras. 

Infelizmente, os prefeitos não têm dado valor merecido aos procuradores municipais. A maioria dos 

prefeitos, com raras exceções. O único que esteve aqui e falou que tem prestigiado os procuradores foi o 

prefeito de Cariacica, Juninho. 

Pode passar o próximo, por favor. Ali foi na décima edição do Saúde dos Rins Para Todos. Nós 

estamos ali no Hospital das Clínicas, no Hucam. Presente também estava o Deputado Pazolini, que esteve 

presente conosco. Eu fiz a lei da Semana do Rim, inspirada no nosso querido Lauro Vasconcellos. 

O outro item, nós estivemos com vários deputados na Campanha da Fraternidade, em que o nosso 

querido arcebispo, Dom Dario, fala sobre fraternidade e políticas públicas. Foi um momento muito 

importante nesse evento. 

Bom, agora quero falar para Vila Velha, Deputado Rafael e deputados de Vila Velha, dessa 

história de reativação do presídio de Pedra d’Água. A reativação do presídio de Pedra d’Água é preciso 

que o Governo do Estado vá lá conversar com o povo da Glória, com o povo de Vila Velha. Há mais de 

dez anos, já tínhamos feito, ainda no tempo de vereador, uma indicação para aquela área se tornar uma 

área de turismo, ou seja, uma marina, um centro de convenções e um grande hotel. Não que o preso tenha 

que sair dali, é preciso dar acomodação ao preso sim, mas é preciso saber por que em Vila Velha. Tem 

tanto outro lugar em Vila Velha. E, outra coisa, essa estória de quinhentos presos, não demora são mil e 

quinhentos.  

E me lembro ainda, que o governador em exercício, Ricardo Ferraço, – Paulo Hartung tinha 

viajado e Ricardo Ferraço foi como governador lá em Pedra D’água – fez a implosão do primeiro 

pavilhão. Eu estava presente. Ali ia ser feito um centro de convenções, uma marina e um grande hotel. O 

Estado não tem dinheiro para isso, a gente sabe disso. 

O próximo, essa manifestação nós fizemos em 2014. O povo da Glória não quer a reativação do 

presídio de Pedra D’água. Por quê? Governador, nós precisamos de hospital em Vila Velha, isso sim. E, 

quando eu cobrava daqui um hospital em Vila Velha, porque o Bezerra não aguenta mais a demanda de 

Vila Velha, o Governador Paulo Hartung falou: Não precisa cobrar mais não porque eu vou construir um 

hospital em Cariacica que vai atender Vila Velha também pela Leste-Oeste.  

Tudo bem. Esperamos, aguentamos, só que ainda não saiu do papel. Nós temos certeza de que o 

Governador Renato Casagrande fará esse hospital. Mas, antes de presídio, governador, antes de presídio 

nós precisamos de hospital para Vila Velha. 

Falam em quinhentos presos, mas não demora tem mil e quinhentos, vira um depósito de preso. O 

povo da Glória tem que ser ouvido; o povo de Vila Velha tem que ser ouvido e nós vamos cobrar isso. 

Sou parceiro do Governo, dou apoio ao governador, mas é preciso ouvir a comunidade. Não 

chegar em Vila Velha – alguém que deu essa ideia para o governador, acho que ele nem sabia disso – e 

dizer: Vou botar o presídio lá; vou botar quinhentos presos. A conversa não é assim, não. Tem que 

conversar com Vila Velha; tem que conversar com a Glória; tem que conversar com o nosso povo. 

Então, queremos recomendar, falei com o Secretário Davi, hoje de manhã, que eu ia tomar essa 

posição, que ele avisasse ao Governador Renato Casagrande, ao secretário de Segurança ou a quem deu 

essa ideia, que isso não é verdade. O povo da Glória, o povo de Vila Velha não gosta disso. Acabei de 

falar agora com a presidente da comunidade, Andinei, que também não quer saber disso, o povo não quer 

saber disso.  
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Olha lá, 2014, a manifestação que nós fizemos. Não é de agora. Vamos ouvir o povo da Glória? 

Vamos ouvir Vila Velha? É isso que nós queremos. 

 

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

Marcos Mansur. 

 

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

chega ao plenário, eu gostaria de pedir meu desligamento como suplente da Comissão de Finanças. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – A presidência acata. 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Pela ordem, senhor presidente! Como membro 

suplente da Comissão de Cooperativismo, também peço meu desligamento. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – A Mesa acata. 

Com a palavra o Deputado Marcos Mansur. 

 

O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – Senhor presidente, quero cumprimentar V. Ex.ª, 

cumprimentar a Mesa, cumprimentar também os meus pares, os deputados e as deputadas. Quero 

cumprimentar a nossa audiência nas galerias, cumprimentar os nossos colaboradores, cumprimentar 

também a imprensa e cumprimento, neste momento, os nossos telespectadores da TV Assembleia e os 

nossos internautas. 

O assunto que quero hoje pautar nesta minha fala são as tragédias que o mundo assistiu na semana 

que passou. O Brasil, mais uma vez, ficou estarrecido com aqueles dois adolescentes; um matou o tio, e 

depois foram para uma escola em Suzano, na cidade de São Paulo, e de maneira covarde, de maneira 

suicida e absurda, cometeram aquela atrocidade. 

No dia seguinte, nós estávamos ainda sobressaltados aqui, na Nova Zelândia aparece um camarada 

de ultradireita e entra em uma mesquita, onde tinha gente rezando dentro da sua fé, da sua religião, e 

comete aquele absurdo. E já passou do número de cinquenta mortos  por conta daquilo e mais de 

cinquenta pessoas feridas.  

 Pois bem, a reflexão que faço aqui é uma análise do contexto, é uma reflexão analítica das razões, 

dos fundamentos e das causas que levam um ser humano a fazer uma atrocidade dessas, cometer uma 

atrocidade dessas. E aí a gente fica a pensar que estamos criando monstros na nossa sociedade. Vivemos 

hoje em uma sociedade monstruosa, uma sociedade que está se tornando, cada vez mais, pior que o 

animal irracional, porque um animal irracional não faz uma matança dessas com os seus pares. Eles 

brigam, têm as suas divergências por espaço, por comida, mas eles jamais cometem um absurdo desses 

com os seus iguais e com os seus pares.  

E aí me leva a refletir alguns postulados que em outras vezes, discutindo em outros  temas, trouxe 

e quero repetir algumas coisas do grande historiador e do grande sociólogo Edward Gibel, um 

contemporâneo nosso, historiador e sociólogo, pesquisador profundo da civilização ou das civilizações 

humanas, da Universidade de Harvard. Ele aponta várias coisas para o declínio social em todas as 

civilizações, em todos os tempos. Dentro da pesquisa dele, ele mostra a interferência do Governo, do 

poder público, a massificação dos impostos, o desinteresse do indivíduo pela coisa social. Ele traz uma 

série de postulados, mas dentre essa série, ele traz duas que julgo de fundamental importância. A primeira 
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delas é o afastamento que o homem tem tido de Deus, a falta de religião. Ele mostra que o homem que 

não tem religião, que não tem Deus, que não tem uma base para expressar a sua fé, busca preencher isso 

de outra forma, de outra maneira. Depois, ele diz também que a degradação da família é uma das causas 

fundamentais da ruína de um povo, da ruína de uma civilização e da ruína de uma sociedade.  

Infelizmente, é o que temos visto hoje. Temos presenciando temas, não só no Brasil, mas na nossa 

geração, na nossa sociedade como um todo, em nível mundial, onde temos visto os valores invertidos que 

estão minando e tirando os muros de proteção da nossa sociedade. E aí, a gente se depara com essas 

monstruosidades.  

Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos guarde e que nos livre da sociedade de monstros.  

Obrigado, senhor presidente.  

 

(Registra presença o Senhor Deputado Erick Musso) 

 

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

Concedo a palavra à Deputada Iriny Lopes, pelo tempo regimental.  

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, membros 

da imprensa, funcionários da Casa, visitantes que aqui hoje trazem a mensagem da escola sem partido. 

Acho que a escola tem que ter opinião e liberdade de expressão.  

Assumo hoje aqui a tribuna para dar conta de uma questão extremamente importante que ocorreu 

hoje no nosso estado. Familiares de presos de São Mateus fecharam hoje a BR-101 para denunciar a 

tortura dos detentos do presídio daquele município. Os parentes constataram, na última visita, internos 

com pernas e braços quebrados, com perfuração de tiros de balas de borracha e outros com rostos e olhos 

inchados por terem sido atingidos com gás de pimenta.  

Além disso, segundo as famílias, há dois meses o Estado não distribui materiais de higiene básicos 

como sabonetes e aparelhos de barbear. É bom que a gente se lembre de que aqui o nosso estado do 

Espírito Santo, bem recentemente, foi denunciado na Organização dos Estados Americanos por mortes e 

decapitações de presos no sistema prisional, pelo uso de contêineres para abrigar detentos e ainda 

responde na Corte Interamericana da OEA por violações e torturas na Unis.  

Portanto, eu quero aqui dizer que, em nossa opinião, a lei é bastante clara: aqueles que cometem 

crime, nós não admitimos em hipótese alguma que o Estado não cumpra o seu papel e nem queremos que 

as pessoas que cometem qualquer tipo de crime sejam isentas da sua pena. E a pena pelo Estado brasileiro 

é a de privação da liberdade, mas não de maus-tratos.  

Eu convido as pessoas que nunca estiveram numa unidade prisional a visitar uma e ver com seus 

próprios olhos o estado de degradação que aquelas pessoas privadas de liberdade são submetidas. Por isso 

que o índice de reincidência no Brasil é: em cada dez presos, 7,8 são reincidentes. E a cada reincidência, 

essas pessoas se tornam, se transformam em mais violentas do que quando lá entraram.  

Nós precisamos de um sistema que traga e que faça com que as pessoas sejam regeneradas e 

reintegradas à sociedade. Nós não precisamos de um sistema que faça as pessoas ficarem cada vez mais 

violentas, porque a violência não resolve. Violência só gera violência. E em função disso, trata-se de 

instalação imediata, imediata para apuração dos fatos denunciados e o afastamento dos torturadores, 

porque, pela ONU, - que o Brasil assina tratado a esse respeito - tortura é crime. É crime idêntico. É 

considerado um crime e os seus executores são considerados tão criminosos quanto aqueles que lá estão.  
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Então, senhor Governador Renato Casagrande, instalação e apuração imediata dos fatos 

denunciados é o que nós queremos e é por isso que viemos a essa tribuna hoje. Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES - PSL) – Ok, Deputada Iriny Lopes.  

Estamos aqui na décima quarta sessão ordinária da décima nona legislatura. Agora são três horas e 

quarenta e oito minutos.  

Queria agradecer a presença das pessoas que estão na galeria. Gostei da camisa, hein: Escola sem 

partido. Boa, bonita camisa. Vai arrumar uma para mim? Está certo. Muito obrigado pela audiência a 

quem está em casa assistindo pela TV Assembleia.  

E agora, com a palavra, o meu grande amigo, o porta voz de Cariacica, Deputado, V. Ex.ª Marcelo 

Santos.  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Muito obrigado, Presidente Torino, senhoras e senhores 

deputados, público que nos assiste pela TV Assembleia e por outros canais que transmitem esta sessão, 

assim também como todos aqueles que estão aqui na galeria da nossa Casa, eu quero repercutir a ação que 

fizemos hoje, pela manhã, enquanto presidente da Comissão de Infraestrutura, numa deliberação do Pleno 

dessa comissão, em que o membro, Deputado Alexandre Xambinho, nos fez uma proposta de visita 

técnica, acompanhada do Conselho Regional de Engenharia e da Associação dos Engenheiros do Brasil. 

Há duas pontes importantes no município de Serra: a ponte de Jacaraípe e a ponte de Nova 

Almeida. Como presidente da comissão, nós aprovamos a solicitação e lá estivemos, hoje pela manhã, 

não só apenas com os membros da comissão, mas também acompanhados por vereadores, por líderes 

populares e por pessoas que, na verdade, têm interesse que essa ponte seja alcançada pelo Governo do 

Estado com a reforma necessária. 

Quero, também, registrar que fez indicação, nesta Casa, o Delegado Lorenzo Pazolini, 

corroborando com a ação que é promovida por essa comissão. Nós recebemos essa indicação, também 

com muito bom grado, uma vez que ela ajuda e incentiva o trabalho da comissão. 

E nós fizemos esse trabalho hoje, Deputado Pazolini, e claro e evidente ficou que a falta de 

manutenção nas obras públicas, que são alcançadas pela fiscalização da Comissão de Infraestrutura, vêm 

fazendo com que cause a preocupação, que é o caso de V. Ex.ª, o caso do Deputado Xambinho e é o caso 

dos moradores. 

A Segunda Ponte foi alvo de uma fiscalização com emissão de laudo e, aí, a imprensa, 

naturalmente, divulgou e, hoje, o Ministério Público, cobra uma ação mais emergente por parte do 

Governo do Estado na pasta competente. Da mesma forma que nós interditamos o Terminal de Itaparica e 

hoje nós temos nove laudos dos nove terminais dos dez, uma vez que um já está interditado, para que 

sejam adotadas medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que utilizam esse terminal. 

 

 (Registra presença o Senhor Deputado Fabrício Gandini) 

 

O Sr. Delegado Lorenzo Pazolini − (Sem partido) – Um aparte, nobre Deputado. 

 

O SR. MARCELO SANTOS − (PDT) – Também fizemos vistoria, com emissão de laudo, da 

Rodoviária de Vitória, que também sofre investimentos por parte do Governo do Estado com reforma 

necessária. E faremos isso em todas as obras que devem ser fiscalizadas pela Comissão de Infraestrutura, 

previsto na Constituição Estadual e no Regimento Interno desta Casa. 
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Então, eu quero dividir com vocês, com meus colegas deputados, a alegria e realização que a 

Comissão de Infraestrutura vem fazendo, com apoio não só dos membros, com apoio de tantos outros 

colegas como o Deputado Lorenzo Pazolini, o Deputado Euclério Sampaio, o Deputado e membro 

efetivo, Dary Pagung e tantos outros. 

Quero dividir com vocês e dizer que o resultado foi muito legal. Há uma exposição das ferragens 

já contaminadas por conta, Deputado Pazolini, da ação do tempo, principalmente num local que é beira-

mar, que sofre influência de maré, de maresia e aí aumenta ainda mais, potencializa a corrosão e, ao 

mesmo tempo, cria problemas enormes e um custo muito maior. 

Vale o registro que nós estamos começando apenas um Governo, o Governo Renato Casagrande, 

que nós estamos levando para ele de forma a auxiliá-lo a apontar essas falhas que ocorrem nessas obras 

que nós fiscalizamos. 

Com a palavra o Deputado Lorenzo Pazolini e depois o Deputado Xambinho. 

 

O Sr. Delegado Lorenzo Pazolini − (Sem partido) – Deputado Marcelo Santos, presidente da 

Comissão de Infraestrutura, eu agradeço o aparte concedido por V. Ex.ª e é para parabenizar esse trabalho 

profícuo, que tem efetivamente apresentado os resultados efetivos. Basta ver a Segunda Ponte, que o 

Ministério Público também passou a se engajar nessa luta da comissão e V. Ex.ª, presidindo com 

brilhantismo, junto com o Deputado Xambinho, o Deputado Dary Pagung, essa Comissão de 

Infraestrutura tem apresentado, junto com o Conselho Regional de Engenharia, o Crea, resultados que 

realmente são palpáveis, que o cidadão capixaba nota a diferença na vida. E esse trabalho de toda a Casa, 

porque a nossa indicação anterior veio a somar. Eu tinha certeza do trabalho de V. Ex.ª. 

Enfim, só venho externar e parabenizar por essa atuação profícua, resolutiva e que eu volto a 

destacar: que muda a vida das pessoas e traz segurança ao cidadão capixaba. Parabéns!  

 

O SR. MARCELO SANTOS − (PDT) – Obrigado, deputado! 

Com a palavra o Deputado Xambinho.  

 

O Sr. Alexandre Xambinho − (REDE) – Deputado, venho parabenizar V. Ex.ª pelo belíssimo 

trabalho que o senhor desenvolve à frente da Comissão de Infraestrutura.  

Muito obrigado, hoje, por visitar a cidade de Serra junto com a gente, onde nós caminhamos em 

Jacaraípe, Nova Almeida, junto com os vereadores Cabo Porto e Roberto Catirica, que são ali da região, 

tanto de Jacaraípe, quanto de Nova Almeida, e as lideranças comunitárias que acompanharam a gente 

naquela vistoria. 

Parabéns! Hoje foi um dia importante para a cidade de Serra, onde a população vem trazendo para 

o nosso gabinete algumas demandas e a vistoria da ponte de Jacaraípe e da ponte de Nova Almeida são 

duas demandas que recebemos em nosso gabinete. E através da Comissão de Infraestrutura demos 

encaminhamento e fizemos essa vistoria junto com o Crea, onde quero registrar também e agradecer à 

presidente Lúcia Vilarinho e ao engenheiro Jaime, que nos acompanhou na vistoria.  

Muito obrigado e parabéns, Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Muito obrigado. Um aparte ao Deputado Doutor Rafael 

Favatto. 

 

O Sr. Dr. Rafael Favatto – (PATRIOTA) – Obrigado, Deputado Marcelo.  
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Eu gostaria de dizer do seu empenho em relação à Comissão de Infraestrutura nesta Casa, dizendo 

da vistoria que V. Ex.ª fez, recentemente, no município de Piúma, naquela orla que está sendo devastada, 

destruída. A sua preocupação. E também da Segunda Ponte, que liga os nossos municípios de Vila Velha, 

Cariacica e Vitória. Acho que é importante ressaltar que a Comissão de Infraestrutura tem feito um papel 

fundamental. 

Já fiz parte da comissão, onde estivemos no Rio de Janeiro, vendo o modal do sistema aquaviário. 

Trouxemos um catamarã, na época, que navegou nos mares capixabas dizendo que é altamente viável esse 

transporte no estado do Espírito Santo, e acho que está à frente da comissão fazendo um papel brilhante. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Muito obrigado. Com a palavra o Deputado Euclério 

Sampaio. 

 

O Sr. Euclério Sampaio  – (DC) – Eu quero parabenizar V. Ex.ª pelo brilhante trabalho que tem 

feito frente à Comissão de Infraestrutura, porque conseguiu agregar deputados de Vila Velha, Cariacica e 

município de Serra, e Vitória, Deputado Marcelo Santos. Era esse o meu registro. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Muito obrigado, Deputado Euclério. Quero agradecer 

também a tolerância e a paciência do presidente que conduz o trabalho nesta tarde e dizer mais uma vez 

que fico muito feliz e honrado em poder presidir a Comissão de Infraestrutura, mas também com a 

participação de colegas que não fazem parte da comissão, mas que nos auxiliam muito. Quero citar o 

Deputado Euclério, o Deputado José Esmeraldo, o Deputado Pazolini, o Deputado Rafael, o Deputado 

Xambinho, o Deputado Mansur, enfim, todos os parlamentares que direta ou indiretamente colaboram com 

o desempenho. E o resultado é em prol da população do Espírito Santo. 

 

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

 

O Sr. Engenheiro José Esmeraldo – (MDB) – Quero parabenizar V. Ex.ª pela sua experiência 

como sempre presidente da comissão. Comissão importante e V. Ex.ª sempre atento e dando cobertura 

aos seus colegas que fazem parte dessa comissão tão importante, principalmente no Espírito Santo, onde a 

gente sabe que a maresia é muito intensa e quando a maresia pega uma ferragem, ela toma todo o espaço. 

E V. Ex.ª atento. 

É um prazer e uma satisfação e é segurança para o Estado do Espírito Santo. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Passamos a palavra agora para a 

Deputada Janete de Sá. Cinco minutos para V. Ex.ª, deputada. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Senhor Presidente, pela ordem! Recorro do item 29 à 

Comissão de Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Defiro. 
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A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, eu peço a palavra 

nesta tarde para repercutir o trabalho que a CPI que investiga os maus-tratos de animais no Espírito Santo 

fez nesta quinta-feira, às 2h da tarde, onde contou com a participação da equipe de deputados que integra 

a CPI: Deputado Pazolini, como relator, e Deputado Vandinho Leite, como vice-presidente, onde nós 

tivemos nesta Casa uma casa cheia para discutir o problema de um animal da raça buldogue francês, que 

morreu numa varanda, numa tarde de domingo, em Jardim da Penha. 

Nós concluímos, depois de um debate acalorado, de ouvir três testemunhas que aqui estiveram 

prestando os esclarecimentos e que deram socorro ao animal, de colocar na mesa a sociedade Protetora 

dos Animais, de ouvir o denunciado, que aqui também esteve prestando o devido esclarecimento, nós 

concluímos que não houve má-fé, não houve intenção de matar o animal. 

De fato, foi um acidente o que ocorreu, um acidente lamentável que culminou na morte do animal 

e que nos remete a ter mais cuidado. O animal é um animal irracional, ele é igual uma criança. Ele dribla 

o dono. Um animal pequeno corre por toda a casa e essas questões podem acontecer com qualquer um. 

Nós temos casos de pais que já esqueceram seus filhos, por mudança de rotina, dentro do carro e a criança 

veio a óbito. Esse pai já foi penalizado com a perda do seu ente querido. A gente viu a dor do tutor do 

animal porque de fato era um animal por quem tinha carinho, tinha estima, tinha respeito, que ele cuidava. 

Trouxe todo o andamento da saúde do animal, cuidado por veterinários qualificados neste estado, trouxe o 

cartão de vacinação, a medicação.  

E as testemunhas deixaram claro que o animal estava bem tratado, que o animal tinha sua pele 

íntegra, que o animal não sofria violência. As próprias testemunhas fizeram um relato inocentando o 

tutor, razão pela qual não houve outra alternativa da CPI em caminhar no sentido de que não houve má-

fé, que não houve intenção de matar e remeter os autos que já estão... Porque era pedido nosso e da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória para a Delegacia de Crimes Ambientais e da Causa 

Animal para que a investigação prossiga no âmbito policial e o delegado vai verificar melhor se o que nós 

constatamos foi o correto ou se de fato houve o problema.  

Uma coisa que a gente observou e que nos causou muita preocupação é que não existe um socorro 

24h nas Prefeituras de nosso estado, especialmente no município de Vitória, onde o 156 não funciona, 

segundo os protetores de animais, nem nos dias de semana e nem no sábado, domingo e feriado, e fora do 

expediente que é de 12h até as 19h, ou seja, há um serviço deficitário e por isso, se esse serviço 

funcionasse e fosse acionado a tempo, o animal poderia ter sido socorrido com vida. Fica a nossa 

exclamação de que o 156, quando é para multar, para poder atender a demanda porque é o som que é alto, 

ou é um estabelecimento que não está nas conformidades, ele prontamente vai até onde a denúncia foi 

feita para multar, mas para dar um socorro a um animal, nós temos essa dificuldade. Isso foi constatado. E 

foi chamada a atenção da Prefeitura de Vitória, em especial, para que ela melhore esse serviço e esse 

serviço funcione, e, na hora de um socorro, de uma emergência, como foi o caso do animal de Jardim da 

Penha, ela possa socorrer a tempo.  

Com a palavra o Deputado Pazolini, que pede um aparte e que também integra a CPI.  

 

O Sr. Delegado Lorenzo Pazolini – (Sem partido) – Deputada Janete, agradeço o aparte de V. 

Ex.ª. É para parabenizar a condução dos trabalhos na quinta-feira passada. Nós realizamos uma sessão das 

14h até quase 19h, efetivamente ouvindo testemunhos, ouvindo o então investigado e ouvindo a 

população. Evitamos uma tragédia. V. Ex.ª pode ter certeza disso porque já havia uma condenação prévia 

pelas redes sociais em detrimento daquele tutor e conseguimos efetivamente esclarecer o tema à 

sociedade e esse é o papel da CPI, que V. Ex.ª já conduzia anteriormente, na legislatura passada, e vai 
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continuar, com brilhantismo, apresentando resultados e tendo uma CPI bastante profícua. Registro e peço 

que sejam consignadas efetivamente as minhas honras. Parabenizo V. Ex.ª.  

É importante agora destacar: nós temos que nos ater – também o Deputado Vanderson Leite 

esteve presente e nos colaborou –, vamos nos ater agora à omissão do poder público. Esse tema é 

principal. Com tristeza constatamos que o 156 não funcionou e as testemunhas deixaram claro que não 

funciona e que é uma falácia que a Prefeitura de Vitória coloca à disposição do cidadão, que na verdade 

não coloca, é só uma peça de marketing. Agradeço o aparte e vamos nos ater agora ouvindo os servidores 

da Prefeitura que estariam sofrendo algum tipo de constrangimento por parte do poder público, de 

representantes do poder público municipal, da Prefeitura, e esse é o fato.    

Parabenizo V. Ex.ª pela CPI e vamos nos aprofundar agora sobre qual a conduta da Prefeitura 

Municipal. Se foi determinante ou não para a morte daquele animal e para que evitemos que outros 

animais sofram o mesmo que aquele buldoguezinho, aquele cãozinho sofreu. Agradeço a tolerância da 

Mesa e agradeço a V. Ex.ª, deputada Janete. Obrigado pelo aparte.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ  - (PMN) – Obrigada pela contribuição, deputado. Foi exatamente isso 

que aconteceu, Deputado Torino. A CPI não descansará. Os animais terão voz e vez e será feita justiça 

através da CPI que investiga maus tratos de animais no Espírito Santo. Quem maltrata, pode estar certo, 

que vai ser punido com os rigores da lei. A lei ainda é frágil, mas nós vamos estar em cima para construir 

uma sociedade de respeito, com respeito ao ser humano mas também com respeito aos animais. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Cedido, meu irmão! 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Antes de V. Ex.ª entrar na Ordem do Dia, com a 

renúncia da Deputada Iriny à Comissão de Finanças e do Deputado Adilson à Comissão de 

Cooperativismo; quero indicar a Deputada Iriny como suplente na Comissão de Cooperativismo e o 

Deputado Adilson Espíndula como suplente na Comissão de Finanças. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Ok. 

 

O SR. FABRÍCIO GANDINI – (PPS) – Senhor presidente, recorro ao item onze, da pauta, que 

eu ainda não tinha feito, à Comissão de Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Ok. Deferido. 

Eu queria, antes de passar a presidência para o nosso Presidente Deputado Erick Musso, registrar 

o falecimento do Celinho, um grande amigo de Santa Teresa. Faleceu de uma hora para outra, depois de 

um resfriado. Então, estão sendo feitos ainda uns estudos para saber qual foi o motivo, se foi H1N1 ou se 

foi uma morte súbita mesmo. Celinho, que teve um bar lá em Santa Teresa, todo mundo conhecia muito 

ele, teve também uma locadora de vídeo, que naquela época a gente locava muitos filmes para assistir em 

casa, e estava agora com uma sorveteria. Meus pêsames a toda a família e eu pediria aos nobres colegas, 

um minuto de silêncio, por favor.  

 

(A Casa presta homenagem) 
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O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Muito obrigado. Senhor Presidente 

Erick Musso, com a palavra agora. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Passamos à Ordem do Dia. 

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

Tribunal de Contas do Estado, que institui o Programa de Modernização do Controle Externo, adota o 

Modelo de Gestão por Resultados, institui a Bonificação por Desempenho e a Bonificação por Execução 

de Atividade Especial no âmbito do Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências.  

Antes de passar à Comissão de Justiça, e perguntar ao Deputado Fabrício Gandini se expira hoje o 

prazo dele para dar o parecer, eu queria fazer uma proposta e os deputados e deputadas acatam ou não; 

mas é uma proposta. 

O STF está julgando essa questão de bonificação. Foi o ex-ministro Teori Zawascki, que faleceu, 

deu o primeiro voto favorável; depois o Ministro Fachin deu um voto favorável e agora o Ministro Fux 

pediu vista. A AGU e a PGR também deram pareceres nesse sentido.  

Qual é a minha proposta? Nós sobrestarmos essa matéria de pauta até que o STF venha julgar esse 

procedimento em nível federal. Paralelo a isso, encaminhar um ofício aos demais poderes que se 

estiverem fazendo pagamento de bonificação nesse sentido, também cessem até que o STF julgue isso aos 

demais outros poderes. 

Isso é uma proposta colocada para avaliação e debate dos colegas antes de passar à Comissão de 

Justiça. 

Deputado Enivaldo. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Senhor presidente, eu gostaria de manifestar a 

minha opinião favorável à proposta de V. Ex.ª. É altamente conveniente que esse assunto, já que está 

sendo debatido em nível judiciário, que a Assembleia aguarde, porque pelo caminho do julgamento do 

Judiciário, tudo indica que isso vai ser proibido, esse tipo de gratificação. 

Eu acho a ideia de V. Ex.ª, excelente, porque evita de a Casa se desgastar em um assunto que 

ainda está no Poder Judiciário. 

Concordo plenamente e encaminho o voto favorável à retirada, conforme proposta de V. Ex.ª. 

 

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

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Senhor presidente, pela ordem! Eu concordo que é um 

tema que deve ser debatido amplamente; mas discordo que devamos solicitar a qualquer outro poder que 

esteja nesse caminho, uma vez que ele já está, suspender em detrimento do TCE que manda uma proposta 

agora que está sendo avaliada pelo Supremo Tribunal Federal.  

Eu sugiro que nós façamos o seguinte: devolvendo ao autor a matéria e, assim que for pacificado 

no Supremo Tribunal Federal, ele encaminha de novo a matéria para esta Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Está em debate assim: a ideia inicial da 

Mesa não é devolver ao autor, é sobrestar a matéria em virtude dessa decisão que ainda está em trânsito 

no STF. Nós também não temos o poder de mandar suspender, é só que qualquer outro poder informe a 

esta Casa se está tendo pagamento nesse sentido. Nós não sabemos se está tendo pagamento nesse 
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sentido. É um projeto que veio para a Casa de forma nova. Então, assim, nós não sabemos se é o TCE 

quem está pagando. Por exemplo, aqui na Casa não existe nada nesse sentido. Enfim, ver aí a Defensoria 

Pública, o Governo do Estado, o Tribunal de Justiça, enfim, somente a título de informação. 

Deputado Lorenzo Pazolini. 

 

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

Eventualmente, pode transcorrer um longo percurso no caminho de julgamento do STF. 

Obviamente que pela norma regimental do Supremo Tribunal Federal, há um prazo, mas é um prazo 

impróprio e, então, os ministros não estão obrigados a julgar a matéria em um prazo x, y ou z. E essa 

matéria pode perdurar na pauta daquela corte suprema por muito tempo.  

Consulto V. Ex.ª se não seria razoável nós fixarmos um lapso temporal, um prazo para que essa 

matéria ficasse sobrestada na Casa, para não ficar também Ad aeternum sobrestada sem apreciação do 

Parlamento.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Só respondendo ao Deputado Lorenzo. 

Assim, eu acho que a gente não precisa botar prazo máximo. A qualquer tempo que a Casa e o 

plenário decidirem que essa matéria deva voltar, tendo comum acordo de todos os nobres deputados, a 

Mesa obviamente voltará.  

Então, a gente sobresta, mas assim, se daqui a quinze dias for decidido pelos colegas do retorno, 

mesmo que não seja em consonância com o STF... Aqui há uma proposta de colocar em consonância, mas 

se não for assim, a decisão cabe ao plenário. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (Sem partido) – Senhor presidente, só para 

concluir. Mas, de repente, talvez fosse razoável nós fixarmos um prazo para que a matéria também não 

permanecesse longamente aqui, falando: Não, ficou um ano, dois anos na Casa e não houve andamento. 

E aí, eventualmente, se nós fixarmos um prazo razoável, talvez de seis meses, a Casa ou deliberaria para 

uma nova suspensão ou deliberaria para aprovar ou rejeitar a matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Ok. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (Sem partido) – Acho que é só para a gente ter 

um prazo razoável. 

 

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

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Presidente, acho que cento e oitenta dias é um prazo 

razoável, mas tem outras questões. A Comissão de Finanças pode pedir ao demais poderes, é atribuição 

da Comissão de Finanças; tem também a CPI, que tem a mim, o Deputado Enivaldo e o Deputado 

Marcelo, que tem poder para isso também. E é suficiente para poder saber se os outros poderes estão 

pagando essa produtividade. 
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Vou ficar feliz com a Comissão de 

Finanças e a CPI pedirem conjuntamente. A Mesa também fará o pedido. Então, nós teremos três pedidos 

no mesmo sentido. 

Mais algum deputado? Deputado Majeski?  

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Presidente, acho razoável a proposta feita pela Mesa de 

que essa matéria seja sobrestada e que se aguarde o julgamento do STF. 

 

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

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu também quero reafirmar a proposta feita pela Mesa de 

sobrestamento. Acho que é o encaminhamento mais adequado nesse caso. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Deputado Vandinho? 

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Senhor presidente, eu, de igual forma, acredito que 

votar após o entendimento do STF é mais prudente, é a forma que eu acredito ser a mais correta. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Deputado Emílio Mameri? 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Senhor presidente, eu concordo com a proposição. 

Acho que nós temos uma matéria sendo votada no Supremo que pode dirimir as dúvidas a respeito desse 

assunto e acho que é mais prudente a gente seguir da maneira como foi proposto. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Senhor presidente, pela ordem!  

 

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

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Achei muito providencial a colocação de V. Ex.ª e o 

aparte do Deputado Marcelo Santos sobre a questão da oficialização aos outros poderes. Seria justamente 

no sentido de saber se estão pagando ou não, porque inicialmente ficou parecendo que nós pediríamos 

suspensão do pagamento. Então, acho que ficou bom assim. 

 

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

 

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

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Só para encerrar. Independente do pensamento do STF, 

meu pensamento continua o mesmo: mesmo que seja favorável lá, eu penso em votar contra, porque tem 

servidor ganhando bem pouco aí. Professores e policiais estão ganhando bem pouco para se dar uma 

produtividade para quem está ganhando salário alto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Deputado Adilson. 
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O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Pela ordem, senhor presidente! Eu quero parabenizar 

V. Ex.ª por essa decisão, uma decisão justa, apesar de eu ter meu ponto de vista, meu voto nessa matéria, 

mas eu acho muito louvável a gente aguardar uma decisão do STF. Parabéns! 

 

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

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) - Senhor presidente, sou a favor de que nós não 

sobrestemos essa matéria. Que V. Ex.ª encaminhe ela de volta, com aquiescência das comissões, à 

origem, que é próprio Tribunal de Contas, e a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal 

decidir, e aí dependendo da forma que decidir, encaminha-se novamente para a Casa, porque ele não está 

maduro. Há, hoje, uma maioria que é contrária em votar essa matéria. Então, acho que seria bem melhor, 

Deputado Euclério, a decisão de encaminharmos, devolvendo a matéria ao Tribunal de Contas.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Vou fazer uma proposta, se for da 

aquiescência de V. Ex.ª. Nós fazemos uma votação aqui, se é para devolver ou se é para sobrestar. O que 

passar, o que o Plenário decidir, a gente faz o encaminhamento.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) - Presidente, gostaria de alertar ao Plenário, embora 

sabemos que a Faculdade de Direito de Cariacica é uma das mais competentes que tem no nosso estado...  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) - O procurador-geral da Casa dá aula lá, inclusive.  

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – É que não vejo muita possiblidade de a Assembleia 

devolver, porque não há, regimentalmente, amparo, a não ser que a matéria tivesse um vício, o que não é 

o caso. Acho que podemos sobrestar para fazer a espera das informações, ou votar a matéria. Agora, 

devolver...  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Há um entendimento de que a gente só 

pode fazer uma devolução se for com manifesto à inconstitucionalidade, e não é esse o caso do momento.  

 

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

  

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

  

O SR. DOUTOR  HÉRCULES – (MDB) -  Em nome do Deputado José Esmeraldo, falando pelo 

sobrevivente José Esmeraldo, o MDB encaminha para sobrestar a matéria. 

  

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

  

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

 

O SR. LORENZO PAZOLINI – (Sem partido) – Acho que precisamos firmar um juízo de 

valor. É importante a proposta do Deputado Marcelo Santos, é relevante, mas, eventualmente, não 
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podemos decidir, porque vai que o Supremo Tribunal Federal julgue que a matéria é constitucional, 

eventualmente!  

Então, devolver, acho que talvez não seja a medida mais adequada. Volto a repetir: vamos 

sobrestar essa matéria por cento e oitenta dias, aguardar que a Corte Suprema se manifeste, e aí podemos 

voltar a deliberar, vamos poder ter mais tranquilidade para votar.  

Obrigado, presidente!   

 

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

 

O SR. FABRÍCIO GANDINI – (PPS) - Só concordar com qualquer uma das duas proposições. 

E talvez, não sei se cabe à Comissão de Justiça fazer uma diligencia, perguntando ao Tribunal se há 

interesse em aguardar esse prazo ou se não há. Pode ser uma diligência. Creio que a gente poderia, como 

foi feito, em questão que não tinha o impacto financeiro, talvez a diligência caiba, não a devolução do 

projeto como um todo. 

 

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

  

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) –  Só respondendo ao Deputado Gandini, o 

prazo de diligência só cabe quando a matéria não está em urgência. É a informação que nos chega.  

 

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

 

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

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Então, a proposta é sobrestar por cento e oitenta dias e 

só após cento e oitenta dias voltar ao debate?  

 

O SR.PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – A proposta é aquilo que V.Ex.
as

 decidirem.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Então, só após cento e oitenta dias voltar ao debate? 

  

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

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Veja, se estamos sobrestando, como proposta original do 

presidente, para aguardar um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acho uma incongruência 

colocar prazo, nesse sentido, porque aí fica prejudicada a proposta inicial do presidente nesse aspecto.  

 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (Sem partido) - Mas, Deputada Iriny, não há 

nenhum tipo de ingerência, é uma proposta em consonância com os trinta colegas da Casa. Na verdade, é 

porque a matéria também não pode fica Ad aeternum na Casa, ela tem que ter uma tramitação. A Casa vai 

votar. E aí, eventualmente, o Supremo volta ou se manifesta, teremos mais segurança jurídica para 

colocarmos a matéria em pauta e deliberarmos com mais tranquilidade.  
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O SR.PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Mas, então, para sermos bem específicos na 

proposição. Uma proposição é estarmos em consonância com a decisão do STF, que foi o que a Mesa 

colocou. “Vamos supor que se julgue no STF em cento e vinte”. Teria que ser votada. A proposta 

colocada é que só se analise, independentemente do STF, a partir de cento e oitenta. É isso sim. Não é 

isso?  

Então, precisamos definir se nós vamos ter o norteador do STF, seja com trinta, com sessenta, com 

noventa ou com cento e oitenta, ou se vamos ter norteador de prazo, independente da decisão do STF. 

Não é isto, Deputada Iriny? 

  

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Exatamente isto!  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (Sem partido) - Senhor presidente, podemos 

votar por até cento e oitenta dias, porque, eventualmente, se o Supremo Tribunal Federal, decidir antes... 

 

O SR.PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Antes, ok! 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (Sem partido) - ...obviamente estaremos aptos a 

também votar. 

 

O SR.PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Ok. 

  

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) - Se decidir com cem dias, vamos derrubar a matéria com 

cem dias.  

 

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

 

O SR.PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Aí a votação de mérito, aí é outra coisa.  

Deputado Marcelo Santos.  

 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Fica suspensa, sobrestada por cento e oitenta dias, em 

até. Caso o Supremo Tribunal Federal vote em período anterior, ela fica mantida os cento e oitenta. É 

isso? Aí volta na pauta. Mas caso o Supremo não vote em cento e oitenta, há prorrogação do prazo 

também aqui nesta Casa. Fica sobrestada.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Aí é uma nova discussão. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Aí é coerente, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Se necessário for, ok! Aí é uma nova 

discussão. 

Deputada Janete. 

 

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

sobrestando a matéria, para poder ver como vai ser a decisão do Supremo, mas, no mérito, vai ter uma 
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discussão grande aqui dentro, tendo em vista que não existe um consenso dessa matéria. A própria 

associação representativa dos servidores do Tribunal de Contas e o sindicato ingressaram em juízo contra 

os servidores da Fazenda, onde foi instituída a bonificação por execução de atividade especial e por 

desempenho. E existe uma discussão da inconstitucionalidade da matéria. E por isso essa matéria não tem 

consenso nem entre os servidores que seriam, em tese, agraciados.  

Para o senhor ter uma ideia, membros do Tribunal de Contas, do controle externo, estiveram no 

nosso gabinete e falaram o seguinte, que eles não aceitam essa matéria porque consideram que ela é 

inconstitucional e seria uma imoralidade eles, que discutem e que analisam a inconstitucionalidade das 

Prefeituras, decorrente de questões nessa linha, estarem amparados legalmente com a bonificação, a que 

eles terão que dar parecer contrário se ela, por ventura, for instituída nos municípios e também pelo 

Estado, como foi o caso da Fazenda, onde existe uma contestação muito grande.  

Estou apenas adiantando o meu pensamento, porque fui sondada quando estive com membros do 

Tribunal e também da Secretaria da Fazenda, que são contrários a esse tipo de bonificação por ela não 

contemplar os profissionais que não estão na ativa e também por ser considerada por eles 

inconstitucional. 

 

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

 

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

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – (Sem partido) – Exatamente o que a Deputada 

Janete falou. Há uma questão jurídica de fundo posta, há uma discussão jurídica posta, e a prudência 

indica que a Casa, no momento, deve adotar, então, esse posicionamento de aguardar a decisão do 

Supremo Tribunal Federal para evitar que uma matéria inconstitucional ou não, eventualmente de cunho 

inconstitucional, mas que deva ainda ser apreciada e analisada  pela Suprema Corte.  

A nossa proposta, senhor presidente, é que a matéria fique sobrestada por até cento e oitenta dias, 

para que nós tenhamos um cenário menos nebuloso e mais límpido. E após a decisão do Supremo 

Tribunal possamos votar com mais tranquilidade e não produzir uma matéria eventualmente que tenha 

algum vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Essa é a nossa proposta. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Senhor presidente, eu simplesmente adiantei o meu 

voto quanto ao mérito, porque sou contrário. Só isso. 

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Pela ordem, senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Mas V. Ex.ª terá oportunidade, no mérito, 

de fazer. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Deputado Vandinho. 
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O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Eu gostaria de colaborar um pouco na discussão. Eu 

acho que é meio que um entendimento geral esperar a votação do Supremo. Eu só não estou conseguindo 

compreender essa questão de esperar o Supremo e, ao mesmo tempo, colocar um prazo limite.  

Quando o Deputado Euclério já se posiciona contrário, na minha opinião ele é coerente. Por que o 

Deputado Euclério está sendo coerente? Porque, nesse prazo de cento e oitenta dias, ele já decidiu que se 

o Supremo não se posicionar, vai vir aqui e votar contra.  

A partir do momento em que a gente coloca uma discussão em que objeto inicial, e aí eu vou 

concordar com a Deputada Iriny, é votação do Supremo como parâmetro para que a gente possa discutir a 

matéria posteriormente, primeiro observando a parte jurídica em si ou a decisão da Suprema Corte, eu 

percebo que se a gente coloca prazo, perde um pouco a eficácia do objeto original, que foi a proposta do 

presidente, no meu entendimento.  

Eu, que praticamente concordo cem por cento das vezes com o Deputado Lorenzo Pazolini, que 

faz um excelente mandato nesta Casa, neste caso posso - até ser convencido, mas acredito que está difícil 

- eu não consigo ver essa questão de colocar prazo, sendo que o objeto inicial de todos os deputados que 

estão colocando aqui essa proposta é não votar por conta da decisão do Supremo. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI -  (Sem partido) – Senhor presidente, só para 

esclarecer a matéria ao Deputado Vandinho. São dois objetivos principais: o primeiro é evitar - só para 

esclarecer e tentar colaborar com o debate - que a matéria fique ad aeternum na Casa; e o segundo é 

porque, eventualmente, no decorrer da votação no Supremo Tribunal Federal, já pode ter sido formada 

uma maioria absoluta. Então, por exemplo, se já há uma maioria de seis, sete, oito votos, e a votação não 

se encera por um pedido de vista, a maioria já está formada e aí a Casa já tem tranquilidade para votar. 

Então, a minha proposição de cento e oitenta dias é porque, eventualmente, daqui a cento e oitenta 

dias o processo de votação pode não ter sido concluído integralmente. Mas pode haver uma maioria já 

formada no Supremo Tribunal Federal, de um lado ou de outro, que indica o resultado que já está 

pavimentado. E aí nós vamos ficar com a matéria sobrestada na Casa, mesmo já havendo uma maioria 

formada na Corte. É simplesmente para evitar que fique Ad aeternum. Se já há uma maioria formada na 

Corte, ainda que o julgamento não tenha sido concluído, a indicação, quase com cem por cento de certeza, 

é que o Supremo vai sinalizar naquele vetor. Por quê? São onze ministros. Se já tiverem seis ou sete 

votado da mesma maneira,  dificilmente vai haver alteração do quadro. E aí a Casa já está apta a votar. 

Por isso o prazo de cento e oitenta dias, para que a matéria não fique na nossa Casa Legislativa paralisada, 

aguardando. E, eventualmente, a maioria da Corte já se formou, não vai alterar, então nós podemos votar 

com tranquilidade, que a matéria já está bem discutida e já tem um cenário jurídico menos nebuloso 

pavimentado. 

Essas são as proposições, senhor presidente. Espero ter alcançado V. Ex.ª. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Senhor presidente, pela ordem! Eu queria saber qual é a 

coerência de Vandinho na votação. Vota sim ou vota não? 

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) – Deputado, estamos ainda no processo de discussão da 

parte jurídica.  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Não, porque o deputado falou assim: que o Deputado 

Euclério foi coerente em votar... 
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O SR.VANDINHO LEITE - (PSDB) – Estamos discutindo constitucionalidade ou não. Se for 

para discutir o mérito, daqui a pouco vou discutir o mérito. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – É a coerência de Vandinho agora, se é sim ou não.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Os colegas querem seguir as comissões e 

fazer o processo e votação hoje? 

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) – Foi uma proposta da parte da constitucionalidade. Essa 

foi a proposta. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Que é uma proposta também! Se a proposta 

também for sair da Comissão de Justiça, passar pela Cidadania e Finanças e fazer a votação hoje, é uma 

decisão que os colegas  podem tomar também.  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Pela ordem, senhor presidente!  Apenas para concluir. A 

dúvida só está no Deputado Vandinho. Talvez ele usou o termo errado, que é coerência. Por isso 

perguntei: Qual é a coerência do senhor? Votar favorável ou contra? Então, não é coerência do Euclério. 

Ele antecipou aquilo que já formou juízo. Nós estamos num processo de maturação e quero discordar um 

pouquinho só.  

Eu acho que tem que ser pacificado no Supremo Tribunal Federal. Se votou, e aí concluiu o 

processo de votação, dentro de cento e oitenta dias, nós estamos maduros para votar; se não concluiu, 

independente do número, se passou da maioria simples de onze, tem seis, nós não votaremos e aí ficará 

sobrestado até a decisão do Supremo. Por isso uma data.  

 

O SR.VANDINHO LEITE - (PSDB) – Deputado Marcelo, eu não falei sobre incoerência, não. 

Cada um aqui tem direito de votar como quiser. O que eu disse foi o seguinte, que nós estamos discutindo 

a constitucionalidade ou não. Foi isso que eu disse. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Não. O presidente colocou num todo. 

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) – Porque se discutir a constitucionalidade ou não, agora ou 

daqui a seis meses sem o STF votar, poderia votar agora. Então, o que eu estou querendo dizer é o 

seguinte: qual a diferença de votar agora e votar daqui a seis meses se o STF não se posicionar sobre a 

matéria? É isso que eu estou querendo dizer. Por isso que eu digo que o Deputado Euclério Sampaio, 

estou dizendo que ele foi coerente pelo seguinte, porque a questão dele, ele já definiu o mérito. Ele já 

definiu o mérito, que ele vai votar contra o mérito. Eu não entrei no mérito, estou discutindo a 

constitucionalidade ou não em cima da proposta que o presidente colocou.  Só isso! Porque em minha 

opinião não consigo ver diferença entre votar hoje e votar daqui a seis meses, sendo que a proposta do 

presidente foi no sentido de que não faz sentido votar porque isso não está maduro na Suprema Corte.  

Só por isso eu coloquei dessa forma. 
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O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) – Um aparte, senhor presidente. Um aparte, por favor, 

Enivaldo. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – Senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Deputado Luciano, depois Enivaldo, depois 

Marcelo. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) – Só para fechar aqui essa interpretação. Acho que a 

proposta do presidente e a opinião, vamos dizer, da Deputada Iriny, é que resumem essa ópera, porque se 

o argumento é que existe tramitando no Supremo uma decisão para ser tomada e essa decisão não tem dia 

para acontecer, não temos também que delimitar prazo aqui,  então. Acho que a proposta do presidente é 

providencial e a sugestão da Deputada Iriny é coerente também ser implantada nessa discussão nossa para 

que seja votado. E pronto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – O meu papel aqui, só antes de passar para o 

Deputado Enivaldo, é colocar o ambiente mais confortável possível aos colegas. Eu não estou aqui, eu 

não sou a favor de proposta a, b, c ou d. Meu papel é colocar o Plenário em situação de confortabilidade. 

É uma matéria que tem várias vertentes, várias ideias, vários posicionamentos, de amplo debate e 

discussão, então eu quero ter um Plenário pacificado, seja para a direita, seja para a esquerda ou seja para 

caminhar em frente. Enfim, por isso eu coloquei a proposta e aquilo que for de acordo com todos os 

colegas é o que nós tomaremos de decisão. 

Deputado Enivaldo. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Senhor presidente, é por esse motivo que, quando 

V. Ex.ª fez a proposta, eu encaminhei dizendo que V. Ex.ª estava dando uma oportunidade de a 

Assembleia não se manifestar neste momento. 

Já que não há entendimento, eu gostaria de requerer que V. Ex.ª desse continuidade na votação da 

matéria, porque essa é a obrigação do Plenário, é apreciar o que está na pauta, e na outra sessão, se 

houver, a gente discute o assunto, porque, já que não há entendimento, eu gostaria que V. Ex.ª desse 

encaminhamento para o projeto. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Senhor presidente, então eu queria propor a V. Ex.ª. 

 

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

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Até conversando com os colegas deputados, o prazo 

meramente tem uma limitação caso a Suprema Corte não se manifeste. Ao se manifestar, acaba o prazo e 

aí voltamos ao debate. Caso ela não se manifeste, nós renovaremos o prazo. 

Então, a Suprema Corte se manifestou? Se ela se manifestar daqui a dez dias, a Casa volta a 

debater o projeto em dez dias, independente do resultado, se vai votar favorável ou contrário, isso é uma 

decisão do Plenário, que é soberano nas suas decisões. 

Agora, o que eu queria propor a V. Ex.ª é o seguinte, que colocasse em pauta aqui se nós vamos 

continuar a tramitação regular da matéria, passando pelas comissões, ou se nós sobrestaremos ela no 
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prazo de até cento e oitenta dias, observado, se o Supremo se manifestar por inteiro, dado o resultado da 

votação, nós retomaremos a discussão na Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Então a proposta é a seguinte: ou nós 

vamos seguir o rito regular da matéria, Deputado Gandini fazendo a liberação da Comissão de Justiça, vai 

à Comissão de Cidadania, que terá os seus prazos, se assim forem utilizados, depois à Comissão de 

Finanças; ou os deputados que assim entenderem, vamos sobrestar a matéria por até cento e oitenta dias, 

no aguardo do julgamento do STF. Sendo julgado antes, o debate volta ao Plenário imediatamente. Não 

sendo julgado em cento e oitenta dias, a matéria volta ao Plenário e os deputados têm que tomar uma 

nova decisão de seguir o rito ou de sobrestar novamente. Aí é uma outra decisão daqui a cento e oitenta. 

É isso? 

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Senhor presidente, teve uma proposta que caiu? 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – É a proposta de aguardar a decisão do STF. 

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Ok. Eu acho que a primeira decisão, se o Deputado 

Marcelo me permitir, acho que a primeira decisão é se continua a tramitar a matéria ou espera o STF; e 

depois a gente pode ter uma decisão seguinte, se espera por cento e oitenta dias ou espera até o STF 

decidir, porque são duas coisas diferentes. 

São duas questões. Tem uma dúvida no Plenário sobre cento e oitenta dias ou somente após o STF 

definir. Isso é uma coisa, mas antes de decidir isso, temos que decidir... 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Vamos só decidir o seguinte então aqui: os 

deputados que concordam em seguir com a matéria tramitando, a partir de agora, levantem a mão. Seguir 

tramitando a partir de agora, deste momento. Chamar o Deputado Gandini para liberar a matéria na 

Comissão de Justiça. (Pausa) 

Então, os deputados que concordam em a matéria ser sobrestada, e nós vamos decidir de qual 

forma, levantem a mão. (Pausa) 

Então nós temos uma decisão do Plenário de a matéria ser sobrestada. 

A proposta inicial é de que seja sobrestada até a decisão do STF. Os deputados colocam uma 

proposta de que seja sobrestada em um prazo de até cento e oitenta dias, aguardando a decisão, e, não 

havendo a decisão, em cento e oitenta,   a matéria automaticamente volta à discussão, podendo ser 

sobrestada novamente em uma decisão daqui a cento e oitenta. É só para botarmos um prazo limite. 

Exemplo: vamos dizer que fique dois anos para o STF julgar. A matéria não poderá ficar parada aqui dois 

anos, é um limite de prazo fim e não inicial. Tendo julgamento em noventa dias, por exemplo, a matéria 

volta automaticamente à discussão; se passou dos cento e oitenta e não houve decisão, a matéria volta à 

discussão automaticamente e os deputados terão duas possibilidades: analisar ela no mérito ou sobrestar 

novamente até que o STF decida. Está claro assim? Acho que é essa a proposta.  

 

O SR. DR EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Só queria, presidente, um entendimento. O nosso 

Deputado Lorenzo colocou que se o placar estivesse 6 a 1, 7 a 1, para não se esperar o término. Nesse 

intuito sou contra. Até porque os ministros podem reformar os seus votos. Então, acho que a matéria tem 

que ser... Se vamos esperar o Supremo, temos que esperar pelo resultado final.  
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – A proposta está colocada pela Mesa 

Diretora. Os deputados que concordam permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada.  

Está sobrestada a matéria.  

 

Itens 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.  

 

(2. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei n.º 229/2018; 3. Discussão 

especial, em 3.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 284/2018; 4. Discussão especial, em 3.ª 

sessão, do Projeto de Lei Complementar n.º 04/2019; 5. Discussão especial, em 3.ª 

sessão, do Projeto de Lei n.º 04/2019; 6. Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 21/2019; 7. Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 23/2019; 

8. Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 29/2019) 

 

Em discussão.  

Não havendo deputado inscrito, a matéria segue para as comissões. Discussão em 3.ª sessão.  

 Item 9. Discussão em 2.ª sessão. 

 

(9. Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de Lei Complementar n.º 18/2018) 

 

Não havendo deputado inscrito, a matéria segue para as comissões.  
Vou passar agora para o Grande Expediente, já solicitando à Secretaria-Geral da Mesa que oficie 

aos demais Poderes do Espírito Santo se há pagamento nesse sentido desse projeto que foi sobrestado 
agora pelo Tribunal de Contas. Só para termos as informações. O Deputado Euclério também solicitou 
pela Comissão de Finanças. Acredito que alguma outra comissão irá fazê-la, para ver se é só o Tribunal 
que quer fazer ou algum outro já faz.  

Líder do DEM? (Pausa) 
Ausente.  
Líder do PPS? Deputado Gandini. 

 
O SR. FABRÍCIO GANDINI – (PPS) – Boa tarde, deputados, pessoas que nos acompanham na galeria, 

também pela TV Assembleia, assessores.  
Venho a essa tribuna hoje, Deputado Luciano, dar uma notícia muito importante. A gente acabou, 

eu e o prefeito da cidade de Vitória, Luciano Rezende, de conversar com o governador sobre o 
fechamento do contrato com a Cesan. Algo que por muito tempo andava, mas não tinha um acordo. O 
Governo anterior, inclusive, vedou a gente fazer um estudo sobre o assunto na cidade de Vitória. A 
gente acaba de fechar a data da assinatura desse contrato para a próxima quinta-feira, Deputado 
Euclério Sampaio, Deputado José Esmeraldo, que tem também base importante na cidade. Um contrato 
que prevê investimento em água de duzentos e vinte e cinco milhões de reais e esgotamento sanitário 
em trezentos e sessenta e um milhões de reais, quase trezentos e sessenta e dois milhões de reais pelos 
próximos anos.  

Havia um mito na cidade, que foi construído a partir de propaganda, de que a cidade de Vitória 
tinha cem por cento do esgoto tratado. Durante a gestão do então prefeito Luciano Rezende foi sendo 
demonstrado à empresa que não havia cem por cento do esgoto tratado e, principalmente, nas regiões 
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mais carentes, mais periféricas da cidade, o esgoto é jogado in natura dentro do nosso manguezal, 
dentro das nossas praias.  

Foi feito um trabalho importante pela Prefeitura de Vitória de majorar as multas. As multas eram 
muito simbólicas, as pessoas não faziam as ligações porque era mais barato pagar a multa do que fazer a 
ligação e passar a ser cobrada a taxa de esgoto. Isso foi feito. Vinte e cinco mil pontos de esgoto foram 
ligados na cidade de Vitória dentro dessa gestão do atual prefeito, o que equivalem a cento e sessenta e 
três litros de esgoto/dia por pessoa dessas vinte cinco mil ligações que iam diretamente para as nossas 
praias e o nosso manguezal.  

Então, hoje a gente tem o prazer de dar essa notícia importante. A gente espera, dentro do 

contrato, que nos próximos dez anos, e é um prazo exequível, o investimento que está sendo planejado de 

fato livre a nossa capital do esgoto, livre totalmente, e a gente possa comemorar cem por cento ou 

próximo. Os técnicos dizem que cem por cento de esgoto tratado é algo impossível a se atingir. Mas creio 

que, com esse plano de investimento, nos próximos dez anos, a gente terá de fato a cidade com resquício 

de esgoto ou com algo a se fazer.  

Nós temos um plano importante que é toda remodelação da orla noroeste da cidade de Vitória. 

Está prestes a sair um contrato de cem milhões de dólares com o BID. A gente está prestes a sair, está 

para ir para o Senado o contrato para ser assinado. Essa área toda receberá da Cesan uma atenção especial 

a partir da próxima quinta-feira, que será assinado o contrato, para que seja feito todo o esgotamento da 

região da Grande São Pedro, junto com a obra importante que será tocada pelo prefeito de Vitória, 

principalmente pelo nosso Secretário Sérgio Sá, que é o nosso secretário de Obras e que tem feito um 

brilhante trabalho na secretaria.  

Então, queria dar essa notícia em primeira mão. A gente está muito feliz, porque foi um trabalho 

de mais de ano, Deputado Euclério. São dois anos dialogando, tentando chegar a um acordo com a Cesan. 

Graças a Deus o Governador Casagrande, com a sensibilidade que tem, nos atendeu e nos atendeu nos 

pedidos justos, que é retirar, simplesmente retirar e dar qualidade da água do nosso estado.   

 

O Sr. Euclério Sampaio – (DC) – Deputado Gandini, quero parabenizar o Prefeito Luciano, de 

Vitória, o Governador Renato e V. Ex.ª. Precisou mudar de Governo de Estado para que o povo de 

Vitória pudesse ter essa vantagem, que é o tratamento de esgoto na sua plenitude. O acordo foi muito 

vantajoso, essa conquista que V. Ex.ª está anunciando em primeira mão ao Espírito Santo. Esse anseio o 

povo já esperava há muito tempo. Picuinha do Governo anterior não deixava o povo de Vitória ter acesso 

ao tratamento sanitário em sua plenitude, o que está sendo celebrado na data de hoje e V. Ex.ª está 

anunciando. Parabéns, Deputado Gandini.  

 

O SR. FABRÍCIO GANDINI – (PPS) – Obrigado, Deputado Euclério. A gente tem aí a Serra 

com a PPP em andamento, Vila Velha com a PPP em andamento, Cariacica sendo construída e colocada 

de pé uma PPP em relação ao esgotamento sanitário e também à água. Agora a gente terá também a 

cidade de Vitória. É muito importante porque a gente sabe que cada real investido em saneamento é uma 

economia grande em saúde pública.  

E para isso, Deputado Enivaldo, nós criamos nesta Casa um acompanhamento também das 

intervenções que a Cesan vai fazer na Grande Vitória. Deputado Xambinho está conosco nessa comissão. 

E dia 20 agora, à tarde, teremos a primeira reunião da frente parlamentar onde a gente vai receber aqui a 

diretoria da Cesan e os diversos municípios da região da Grande Vitória, para ouvi-los sobre os 

investimentos que serão feitos nos próximos anos no planejamento do atual governador.  
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Então, era isso. Gostaria de fazer esse registro importante. Hoje é uma data que o capixaba pode 

de fato comemorar. Essa data será importante muito mais no futuro porque será o momento em que a 

gente não terá o esgoto, que hoje não é tratado e que vai para nossas praias, nossos rios e o nosso 

manguezal. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO MACHADO – PV) – Muito bem, Deputado Fabrício 

Gandini.  

Agora vamos passar para a fase dos Oradores Inscritos. Com a palavra a Deputada Janete de Sá, 

presidente da Comissão de Agricultura.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ − (PMN) – Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu me 

inscrevi para poder falar que, daqui a pouco, nós vamos estar recebendo, nesta Casa, trinta e três 

bombeiros e policiais militares da força tática e policiais que são do grupamento aéreo de nossa Polícia 

Militar, que atenderam demandas no município de Brumadinho, em Minas Gerais, por conta do acidente 

que ocorreu com a ruptura da barragem da Mina do Feijão e também atuaram no resgate de uma vítima na 

cachoeira de Matilde, aqui em Alfredo Chaves. 

Nós consideramos necessário o reconhecimento desta Casa a esses guerreiros profissionais. 

Muitos deles foram num gesto de solidariedade, estavam de férias, em dias de licença, não estavam no 

exercício de suas atividades e se colocaram à disposição para poder prestar socorro no estado vizinho, no 

município de Brumadinho, tendo em vista a expertise que possuem em salvamento e no trabalho que 

desenvolveram também no estado de Minas por conta da ruptura da barragem de Mariana. 

Com esses nobres e valentes servidores, também estarão aqui os três animais que atuaram no 

trabalho de resgate de vítimas humanas e de animais irracionais, que ali também receberam um 

tratamento de nosso Corpo de Bombeiros para que pudessem sair com vida daquela tragédia terrível que 

causou um impacto muito grande. Um impacto em todos nós, um impacto no meio ambiente, um impacto 

na sociedade por conta do número elevadíssimo de vítimas e, em especial, um impacto enorme, um 

sofrimento muito grande em nós, trabalhadores da Vale que, além de representantes da sociedade, estar 

aqui cobrando providências, estar aqui solidários com as vítimas fatais que não eram empregados da Vale, 

que estavam naquela localidade como os turistas, as pessoas que ali residiam, o grande número de 

animais que foram soterrados com a lama de rejeito da Mina do Feijão, mas também com os nossos 

colegas, trabalhadores da Vale, que morreram em sua maioria.  

Não existem quase trabalhadores da Vale naquela região, porque basicamente quase todos foram 

soterrados. Pouquíssimos saíram com vida e muitos deles ainda estão soterrados e não terão direito sequer 

a um enterro digno, porque, certamente, com muita dificuldade os corpos serão encontrados. Estão sob 

densa lama que compactou e que, dificilmente, nós vamos conseguir estar reavendo esses entes queridos, 

esses colegas de uniforme que, infelizmente, também são vítimas. São vítimas dessa tragédia, são vítimas 

desse descaso da empresa que sabia das dificuldades. 

Eu sou empregada da Vale e sei, conheço muito bem como a Vale lida com os laudos, como ela 

faz para poder encomendar perícias, encomendar o resultado. Isso muito nos entristece, porque são 

tragédias anunciadas como essa que nós, muitas vezes, enquanto sindicalistas, alertamos a empresa, mas 

temos uma dificuldade muito grande de ela compreender a necessidade de trabalhar fortemente para 

evitar acidentes, acidente de trabalho, acidente envolvendo a sociedade, acidente envolvendo os animais. 

Infelizmente, o lucro, a ganância de não paralisar as obras, de não paralisar as atividades numa região por 
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conta dos riscos, a ganância do capital gerou esse crime, esse crime de lesa-pátria,  esse crime, realmente, 

de repercussão larga contra a nossa sociedade. 

Eu, enquanto ferroviária, enquanto trabalhadora da Vale, enquanto deputada desta Casa, me 

solidarizo com a população de Minas Gerais, esse povo amigo, aliado do povo do Espírito Santo. É difícil 

uma casa capixaba não ter um mineiro. Eu mesma, a família do meu marido veio de Minas Gerais, vem 

do Reduto, daquela região de Manhuaçu. Veio para o Espírito Santo para Alegre, logo no início da 

povoação de Alegre e ali ajudou essa família mineira a constituir família aqui em solo capixaba. 

Mas volto a dizer, é muito difícil não ter uma família capixaba que não tenha relação com as 

famílias mineiras, que não tenha um mineiro inserido na família por conta dessa proximidade, por conta 

deste carinho, por conta de parecermos muito com os mineiros, por conta de termos toda a nossa costa 

ligada, basicamente, a Minas Gerais. Essa ligação grande na fronteira onde, em determinadas localidades 

de nosso estado, temos muito mais relação com Minas do que com o Espírito Santo, como é o caso de 

Baixo Guandu, junto com Aimorés. Como é o caso de Colatina, que tem uma relação muito grande, como 

é o caso de todos esses municípios que estão ali ligados ao rio Doce e que têm essa interlocução muito 

grande. 

Estávamos falando há pouco de Jacaraípe. Jacaraípe é um balneário que dá muito mineiro. Os 

mineiros vêm para cá por conta da colônia de férias que nós, ferroviários, temos naquele balneário. É uma 

colônia de férias que abriga quase cem pessoas, que vem de Minas Gerais para fazer esse intercâmbio, 

para poder ter um pouco de lazer barato aqui no Espírito Santo, porque o povo de Minas, especialmente o 

povo que fica perto da nossa divisa, é um povo que também luta com dificuldade, não tem ninguém com 

uma situação financeira vantajosa. É um povo quer também luta com muita dificuldade. E tem muita 

gente, também.  

Como separar Barra de São Francisco, Deputado Enivaldo, do pessoal ali de Minas Gerais? Tem 

localidades que para a gente chegar a Barra de São Francisco nós entramos primeiro em Minas Gerais. 

Então essa proximidade faz com quer o povo do Espírito Santo, nossos militares, tenham dado 

esse calor humano, tenham ido lá com sua expertise buscar ajudar naquela tragédia que nós condenamos, 

que nós lamentamos e que nós trabalhamos fortemente junto da nossa bancada federal para que seja 

investigada, para que os culpados sejam punidos.  

É importante o trabalho da Vale do Rio Doce. É uma empresa grande, uma empresa sólida, mas só 

vale a pena esse trabalho dela, as riquezas que ela traz para o nosso país, as divisas que ela abre para o 

Brasil, as oportunidades de emprego que ela oferece aqui no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Pará, 

em Sergipe, na Bahia, no Rio de Janeiro, em Goiás e em outras cidades de nosso país se ela também 

puder conviver em equilíbrio com a sociedade, se ela trabalhar no sentido de respeitar a sociedade, 

respeitar as pessoas.  

É inadmissível que aqui na Grande Vitória a gente ainda continue respirando um ar que tem 

prejudicado as nossas crianças, que tem prejudicado a terceira idade, que tem prejudicado a todos nós. 

A Vale precisa se modernizar. A Vale precisa entender que na sociedade atual, com a 

modernidade e as cobranças sociais, é inadmissível ela continuar com o mesmo comportamento de poluir 

e deixar um rastro de mortes na sua planta operacional e por onde ela passa. 

Tem municípios aqui, deputados e deputadas, que têm um rancor com relação à Vale porque por 

onde ela passa, deixa um rastro de morte. Ela precisa deixar também desenvolvimento. Desenvolvimento 

em Fundão, desenvolvimento em Aracruz, desenvolvimento em João Neiva, Colatina, Ibiraçu, nos 

municípios por onde ela corta, e que ela tenha uma responsabilidade com esses municípios, com a Grande 

Vitória, que é impactada fortemente com pó de minério na capital, no município da Serra, que são 
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altamente impactados, assim também como Vila Velha, que é altamente impactada, e Cariacica, por onde 

ela corta com o trem do minério de ferro essas terras que são terras de Cariacica e de Serra.  

Então, fica aqui o nosso questionamento da importância da Vale, empresa que eu trabalho há 

quarenta e dois anos, que nela ingressei quando ainda era estatal, por concurso público, mas que ela 

precisa respeitar o povo capixaba. E esse clamor que aqui faço não é só meu, é também dos empregados 

da Vale que não concordam com esse comportamento e que, por diversas vezes, alertam a direção da 

empresa dos crimes anunciados e a empresa, muitas vezes, tem dificuldade de ouvir por conta da 

ganância do capital. Vamos crescer, vamos desenvolver. Queremos a Vale, mas queremos a Vale 

respeitando a sociedade capixaba, a sociedade mineira e os brasileiros.  

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO MACHADO – PV) – Muito bem.  

Antes de convidar a Deputada Iriny Lopes para usar a palavra, vou fazer a leitura de dois atos. 

Primeiro Ato, n.º 930/2019: 

 

ATO Nº 930/2019 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

usando de suas atribuições regimentais, resolve distribuir as duas vagas partidárias da 

Comissão Parlamentar de Inquérito criada para apurar denúncias de existência de Crimes 

Cibernéticos, para o Bloco Parlamentar composto pelos dezoito partidos. 

 

Palácio Domingos Martins, em 18 de março de 2019.  

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

Com a palavra o Presidente do Bloco Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Senhor presidente, com a leitura desse ato, eu quero 

indicar para essas duas novas vagas: Titulares: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini e o Coronel 

Alexandre Quintino. Como suplentes: a Deputada Janete de Sá e o Deputado Carlos Von.  

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO MACHADO – PV) – Defiro. Em nome do presidente, 

deferimos. 

 

ATO Nº 931/2019 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

usando de suas atribuições regimentais, resolve distribuir as vagas partidárias da 

Comissão Especial em Defesa, Inovação e Melhoria da Segurança Pública do Município 

da Serra, criada pela Resolução nº 5.925, da seguinte forma: 

 

Bloco Parlamentar composto pelos dezoito partidos. 03 vagas. 
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Palácio Domingos Martins, em 18 de março de 2019. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

Com a palavra o Presidente do Bloco, Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Indicamos os três membros. Titulares: Deputado 

Alexandre Xambinho, Deputado Vandinho Leite e Deputado Capitão Assumção.  Suplentes: Deputado 

Alexandre Quintino e o Delegado Lorenzo Pazolini. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO MACHADO – PV) – Muito bem. Então agora deferimos 

em nome da presidência e do Presidente Erick Musso. Está deferido.  

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – Pela ordem, senhor presidente! Eu 

não estou entendendo o Regimento. É fase dos Oradores e entra outra que não tem nada... Teria que 

seguir o rito. Não pode incluir dentro da hora dos Oradores, que tem o tempo de cada deputado, qualquer 

outro assunto. Estão extrapolando e aqui não tem nego bobo não. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO MACHADO – PV) – Deputado José Esmeraldo, depois 

você chega junto com o Deputado Marcelo Santos e ele resolve isso contigo.  

Agora, com a palavra a Deputada Iriny Lopes. 

Aproveito e passo a presidência para o Deputado Torino Marques.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Deputado, enquanto a Deputada Iriny chega até a tribuna, 

quero lembrar que às 17h houve um acordo com o presidente desta Casa de interromper os trabalhos para 

que os trinta e três militares e os animais que fizeram parte da força tarefa que ajudou no resgate de 

Matilde, em Alfredo Chaves e em Brumadinho, recebam as homenagens desta Casa, nesta tarde.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Deputada Janete, já foi deferido. Eu 

gostaria de pedir a senhora para presidir esta Mesa em sua homenagem e em homenagem aos policiais do 

Corpo de Bombeiros que fizeram o resgate em Brumadinho. 

Seu cabelo está muito bonito hoje, como semana passada também.  

Iriny. 

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente, já que são 16h59min...  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Mas a Deputada Janete de Sá acho 

que deixa a senhora falar um pouco. 

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – São dez minutos e eu ia fazer outra proposta.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Pode falar. Ainda mais com um 

pedido carinhoso desse, do Deputado José Esmeraldo, a gente vai ter que deixar. 
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O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – Eu vou ceder o meu tempo. Eu tenho 

dez minutos. Eu ia falar... Senão daqui a pouco vira uma bagunça isso aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Verdade, deputado. 

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Para o bom andamento dos trabalhos e para economia 

processual, para a gente não ficar aqui discutindo a vida inteira, deputado presidente, eu sugiro que a 

gente efetivamente cumpra o que ficou combinado com a Deputada Janete, e amanhã retomamos de onde 

paramos hoje. Quero saber se isso é possível. Se for possível, eu não vou falar... 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – É possível? É possível, com certeza, 

não é? Não é Casa Grande? De onde nós paramos hoje, voltarmos amanhã com os oradores inscritos? 

Pode deliberar?  

Defiro, Deputada Iriny Lopes. 

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Queria passar agora a presidência da 

Mesa para a Deputada Janete de Sá. Deputada! 

São 17h em ponto, aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela audiência, aos que estão 

em casa assistindo à décima quarta sessão ordinária, da primeira sessão legislativa, da décima nona 

legislatura, aqui na Assembleia Legislativa. 

Passo a palavra agora para presidir, à Deputada Janete de Sá. 

Vou suspender a sessão por quanto tempo?  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eles vão fazer só a eleição da CPI, e aí vou assumir a 

presidência. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Vou suspender a sessão por dez 

minutos. (Pausa) 

 

(A sessão é suspensa às 17h01min e reaberta às 17h15min) 

 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – PMN) – Obrigada, deputados. Eu gostaria que os 

deputados tomassem assento. Está reaberta a sessão.  

Gostaria que os deputados tomassem assento porque, neste momento nós – a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo em conjunto com esta deputada – vamos prestar homenagem aos 

bombeiros militares, aos policiais militares e à equipe K9 pelo relevante serviço voluntário e humanitário 

prestado às vítimas, trabalhadores e familiares da tragédia provocada pelo rompimento da barragem de 

Brumadinho, localizada no Córrego do Feijão, em Minas Gerais. E também por conta de uma atividade 

realizada por militares e bombeiros em Alfredo Chaves.  
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Passo a presidência ao Deputado Luciano, para que eu possa, com os deputados militares desta 

Casa, fazer essa homenagem. Eu gostaria de chamar os Deputados Capitão Assumção e Coronel Quintino 

para, conosco, assumirem a Mesa, para que a gente possa homenagear esses bravos guerreiros, bombeiros 

militares, a equipe K9, que tem a cadela Vida, que veio aqui. Os outros cães não puderam vir porque 

estão em atividade de trabalho no interior, mas a cadela Vida está aqui. 

Nós vamos pedir aos tutores dos animais para levarem a homenagem que fizemos aos animais, aos 

cães que atuaram nesse processo.  

Peço ao Deputado Luciano que, se possível, permita aos Deputados Coronel Quintino ou Capitão 

Assumção que assumam a presidência, para que eu possa fazer a homenagem. É possível, deputado? 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Claro, deputada. É um prazer e uma honra ser presidido 

por esses talentosos deputados. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – PMN) – Então, pela patente, Coronel Quintino. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Senhores 

deputados, nossos amigos na galeria, nossos amigos que estão nos vendo e nos ouvindo pela TV 

Assembleia, policiais militares, bombeiros militares, senhor comandante-geral do Corpo de Bombeiros, 

Coronel Alexandre Cerqueira, nossos militares do Notaer, Major Kunsch e demais amigos que se 

encontram.  

Para nós é motivo de enorme satisfação presidir esse momento ímpar na história da Polícia Militar 

e na história do Bombeiro Militar.  

Vou passar a palavra ao nosso amigo Capitão Assumção, para que o mesmo possa se manifestar e, 

depois, daremos prosseguimento à solenidade. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Senhor presidente e nobre Deputado Coronel 

Alexandre Quintino, senhores parlamentares, nobres deputados e deputadas presentes; aqueles que nos 

assistem pela TV Assembleia e colaboradores desta Casa; familiares dos nossos policiais e bombeiros 

militares e todos que estão acompanhando este momento solene; para nós é uma grande satisfação ter, 

dentro do plenário, nobres heróis que se dedicam diariamente a defender a sociedade, mesmo com risco à 

própria vida e tendo o pior salário da nação brasileira,  vocês nunca deram um passo atrás. É como tem na 

nossa Canção do Soldado do Fogo: Nem um passo daremos atrás.  

 É muito satisfatório recebê-los aqui e saber que os senhores serão homenageados por esta Casa de 

Leis, que muito tem fortalecido a nossa categoria. Nós estamos numa caminhada muito legal aqui dentro. 

É uma honra estar recebendo cada um de vocês aqui. Nós sabemos, nós dois especialmente e os demais 

componentes desta Casa, mas nós dois por sermos militares, sabemos da determinação que os senhores 

têm e a luta que tiveram lá em Brumadinho. Não quiseram nem retornar para casa tamanha a dedicação 

em servir o próximo. 

É com muita alegria que eu levo essas palavras para vocês porque vocês são heróis valorosos, 

capixabas valorosos. São militares que estão ainda expondo a sua vida em prol de pessoas que vocês 

nunca ouviram falar quem são. Mas estão ali para poder fazer a diferença. É uma honra estar fazendo esta 

homenagem a vocês aqui.  

Parabenizo a Deputada Janete por esta atitude maravilhosa. 

Parabéns, Deputada Janete. Parabéns aos nossos heróis capixabas. 
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O SR. PRESIDENTE – (CORONEL ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Dando 

prosseguimento, eu gostaria de chamar para compor a Mesa o Coronel, Comandante-Geral do Corpo de 

Bombeiros, Alexandre Cerqueira. (Palmas) 

Convidar também o Tenente-Coronel Wagner para que componha a Mesa. (Palmas) 

 

 (Tomam assento à Mesa as referidas autoridades) 

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Neste momento, 

passo a palavra ao cerimonial para que proceda à chamada. 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – As homenagens ao trabalho 

em Brumadinho, primeiras homenagens para os bombeiros militares.  

Tenente-Coronel Carlos Wagner Borges. (Pausa) 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu gostaria de pedir ao cerimonial, o Coronel Wagner vai 

estar recebendo. Mas que descessem, para poder fazer a entrega comigo, o nosso comandante do Corpo 

de Bombeiros e o Coronel Wagner para que a gente possa fazer as entregas em conjunto. 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – O primeiro homenageado 

pelo relevante serviço voluntário e humanitário prestado às vítimas, trabalhadores e familiares da tragédia 

de Brumadinho, Minas Gerais, Tenente-Coronel Carlos Wagner Borges. 

 

(Procede-se à entrega do certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – O próximo homenageado, 

Major Wesley Nunes Reis. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Esta equipe foi formada 

por bombeiros militares, policiais militares e a equipe K-9: as cadelas Vida, Beck e o cão Athos. 

 

Próxima homenagem ao Capitão Afonso Amorim. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Estas fotos estarão em alta 

resolução, amanhã, no site da Assembleia Legislativa.  

 

Próximo homenageado, Capitão André Marinho de Godoy. Está acompanhado pela cadela Vida, 

que receberá uma homenagem. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do certificado)  
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O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Próximo homenageado, 

Sargento Erisley Lenke Marcilino. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Próximo bombeiro militar 

homenageado, Cabo Julio Eduardo Tibúrcio. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Próxima homenagem, 

Cabo Hugo Meneguetti de Andrade. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Próximo homenageado, 

Cabo Breno Ressari Nicolini. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Próximo homenageado, 

Soldado Leandro Silva Rovetta. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Último bombeiro militar 

homenageado, Soldado Heitor Pimentel Vicentini. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Passamos agora à 

homenagem aos policiais militares, pelo relevante serviço prestado na tragédia da barragem de 

Brumadinho. 

Primeiro homenageado, Major Wellington Luiz Kunsch. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Próximo homenageado, 

Capitão Marcelo Vieira Hollanda. (Palmas) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 
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O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Próxima homenagem, 

Sargento Cesar Luis Andrade. (Palmas) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Próximo homenageado, 

Subtenente Erick Rosa da Silva. (Palmas) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Próxima homenagem, 

Cabo Welquerson Cunha de Moraes. (Palmas) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Próximo homenageado, 

Cabo Ray Nascimento Lande. (Palmas) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Próximo homenageado, 

Cabo Wagner Silva de Oliveira. (Palmas) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Encerrando as homenagens 

aos policiais militares, Soldado Luciano da Silva Champoski. (Palmas) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Os policias militares e 

bombeiros militares homenageados pela Assembleia e pela Deputada Janete de Sá, pelos relevantes 

serviços prestados no atendimento às vítimas da barragem de Brumadinho, Córrego do Feijão, Minas 

Gerais. 

Encerrando as homenagens relacionadas a Brumadinho, convidamos o Capitão Marinho e a cadela 

Vida, para receber uma medalha. (Palmas) 

Convido também o Cabo Meneguetti, cão Athos, e o Cabo Breno, pela cadela Beck. Os dois cães 

não puderam comparecer. Podem chegar para receber as medalhas. (Palmas) 

  

(Procede-se à entrega das medalhas) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Em seguida passaremos às 

homenagens da Deputada Janete de Sá aos Bombeiros Militares que atuaram no resgate bem sucedido do 
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senhor Francisco Sérgio Santiago, ferido depois de cair na cachoeira de Matilde no município de Alfredo 

Chaves. (Pausa) 

Então, o primeiro homenageado pelo trabalho de resgate na cachoeira no município de Matilde, 

Tenente Gabriel Grain Lemos Gonçalves. (Palmas) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Próximo homenageado, 

Sargento Patrick Augusto Martins de Melo. (Palmas) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Próxima homenagem para 

o Sargento Marcel Xavier Santana. (Palmas) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Sargento Adalberto de 

Paula Gomes. 

Lembrando mais uma vez que essas fotos estarão disponíveis amanhã no site da Assembleia 

Legislativa e essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelas emissoras que têm 

cadeia com nossa TV Assembleia nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São 

Mateus, além da TV Educativa, de Vitória.  

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Próximo homenageado, 

Cabo Phellipe Lisboa Santos Teixeira. (Palmas) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Próximo homenageado, 

Cabo Flávio Viganor Silva. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Próximo homenageado, 

Cabo Henrique Pereira da Cruz. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Última homenagem desta 

tarde, Soldado Aminadabe Menegussi. (Pausa) 
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(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO SALVADEO) – Esses são os bombeiros 

militares que atuaram no resgate bem sucedido do senhor Francisco Sérgio Santiago, ferido depois de cair 

na cachoeira de Matilde, no município de Alfredo Chaves.  

Neste momento, devolvo a palavra ao presidente da sessão, Senhor Deputado Coronel Quintino. 

 

O SR. PRESIDENTE − (CORONEL ALEXANDRE QUINTINO − PSL) – Continuando a 

solenidade, eu gostaria de convidar o Tenente-Coronel Carlos Wagner Borges para fazer uso da palavra.  

 

O SR. CARLOS WAGNER BORGES – Boa noite a todos! Eu queria cumprimentar, nesta 

ocasião, o Coronel Alexandre Quintino, nosso deputado estadual, o nosso deputado estadual Capitão 

Assumção, nossa deputada proponente desta sessão solene, que muito veio engrandecer o brio das nossas 

corporações, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Deputado 

Luciano, que está aqui à frente, Deputado Danilo Bahiense que nos acompanha ali, Deputado Doutor 

Hércules, demais deputados desta Casa, Deputado Majeski ali também, e dizer o seguinte: 

Ser bombeiro militar é buscar salvar vidas, é colocar a vida em primeiro lugar, independente das 

circunstâncias, independente da ocasião, porque de acordo com o nosso lema – Vidas alheias e riquezas 

salvar! – nós deixamos todas as coisas para trás e dedicamos, então, o nosso entendimento a salvar, 

muitas vezes, vidas de pessoas que nem sequer conhecemos, de pessoas que nunca nós vimos, de locais 

que nunca estivemos, com único objetivo de buscar salvar aquelas vidas e, muitas vezes, quando não dá 

tempo de salvar vidas, recuperar as que estão perdidas. 

E é por isso que o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar, na cidade de Brumadinho e na cidade 

de Alfredo Chaves, ali na cachoeira de Matilde, foi um trabalho que muito engrandece a instituição 

militar no estado do Espírito Santo, sempre contando com apoio, Deputada Janete, do grupamento aéreo 

do Núcleo de Transporte Aéreo da Casa Militar do Governo do Estado do Espírito Santo, que há muito 

tempo vem formando a parceria inédita com o Corpo de Bombeiros, algo que não ocorre em outros 

estados da Federação, bem linkado, bem estruturado, em constante harmonia, com o único objetivo de 

buscar salvar a vida de pessoas que moram não somente no nosso estado, mas de turistas que vêm ao 

nosso estado e, muitas vezes, se acidentam, muitas vezes vivem momentos de desconforto e ali estão os 

homens do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar, através do Núcleo de Transporte Aéreo da 

Casa Militar.  

O trabalho na cidade de Brumadinho foi um trabalho que durante todo o período que nós 

estivemos à frente acompanhando a parte de divulgação dos trabalhos, conversando com as nossas 

equipes, tendo como porta-voz direto o Tenente-Coronel Merigueti, que nos acompanha ali da galeria, na 

parte superior, momento em que está ali vendo de uma forma mais tranquila todo o ambiente. Dizendo 

que se não fosse a união e a vontade de cada militar do Corpo de Bombeiros, dificilmente nós teríamos 

tido o resultado que estamos tendo hoje, sendo homenageados em várias casas, nesta Casa pela segunda 

vez. Uma com o Deputado Favatto na Comissão de Meio Ambiente e agora no Plenário com a Deputada 

Janete propondo essa homenagem. 

Uma homenagem que nós entendemos ser justa, porque aquele que goza de noventa e seis por 

cento de aceitação social, aquele que tem uma expectativa de vida de 58,4 anos de idade, ele precisa 

realmente ser reconhecido. Porque o bombeiro militar, o policial militar, ele vive, em média, Coronel 

Alexandre Quintino, doze anos a menos que qualquer cidadão, de acordo com o IBGE. 
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Nós estamos doze anos a menos de vida na média do que um cidadão civil comum, porque nós 

dedicamos a nossa vida em prol da vida do nosso semelhante. Nós dedicamos o nosso trabalho em prol da 

vida daquele que nós nem sequer conhecemos. 

Nós dedicamos esses doze anos, no nosso caso, ao Estado do Espírito Santo, à população espírito-

santense, à nossa sociedade. O juramento que a gente fez, de servir ao Estado do Espírito Santo, servir a 

nossa nação com o risco da nossa própria vida, nós levamos a sério. Principalmente quando nós vamos 

fazer os exames com nossos bombeiros e identificamos que dois bombeiros nossos estão com o índice de 

alumínio em excesso no organismo. 

Isso foi doado. Tempo de vida foi doado à sociedade. E foi doado a uma sociedade que não é a 

nossa, é uma sociedade vizinha, mas faz parte da nossa pátria. São os nossos irmãos. E essa equipe, 

Deputado Luciano, quando chegou ao estado de Minas Gerais, foi a que primeiro entrou em cena de 

operação junto com a equipe do corpo de bombeiros de lá. Sabe por que, Capitão Assumção? Porque nós 

somos referência em nível de Brasil na atividade k9. Essa atividade k9 é referência no Brasil, e inclusive 

nós damos treinamento para outros estados da federação. 

O nosso comandante-geral vai fazer uma explanação a respeito de como surgiu essa atividade k9 

no estado do Espírito Santo. Mas a nossa fala aqui hoje como assessor de comunicação é para falar para 

vocês, policiais militares e bombeiros militares que aqui se encontram, familiares que aqui se encontram, 

deputados que aqui se encontram, colegas de trabalho que aqui se encontram, é dizer o seguinte: que nós, 

militares do Estado do Espírito Santo, sacrificamos a nossa vida em favor da vida do nosso semelhante.  

E nós agradecemos, Deputada Janete, por este momento que é um marco importante na história do 

Estado do Espírito Santo, um marco de valorização ao profissional da segurança pública. Todo o nosso 

agradecimento, todo o nosso louvor e todas as nossas palmas para a senhora, que propôs esse ato de 

homenagem a esses bombeiros valentes neste final de tarde e início de noite. 

Uma boa tarde a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Agradeço a 

manifestação do Tenente-Coronel Wagner. Convidamos agora para fazer uso da palavra o comandante-

geral do Corpo de Bombeiros, o Coronel Alexandre Cerqueira. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE CERQUEIRA – Boa noite a todos. Quero cumprimentar o 

Deputado Estadual Alexandre Quintino, coronel amigo nosso; cumprimentar o Deputado Estadual 

Capitão Assumção, que já pertenceu às fileiras do Corpo de Bombeiros; cumprimentar o Deputado 

Estadual Luciano Machado; cumprimentar a Deputada Janete de Sá, proponente desta homenagem; 

cumprimentar o Major Wesley, oficial mais antigo representando os homenageados; cumprimentar os 

colaboradores desta Casa de Leis, cumprimentar os visitantes e principalmente cumprimentar os 

familiares dos homenageados que estão aqui e os que não estão aqui, que compartilharam do sacrifício 

dos bombeiros e dos policiais militares para cumprir tão árdua missão. Foram quinze dias fora do nosso 

estado, sujeitos às mais difíceis tarefas e atividades.  

Nós temos aqui três níveis de homenageados. As equipes K9, K9 é o canine, que em inglês 

significa canino, está aí o motivo dessa sigla K9. Nós temos as equipes do Notaer, que são equipes 

híbridas, formadas por policiais militares e bombeiros militares e equipes de mergulho e resgate que 

atuaram na ocorrência de Matilde. 

Apesar de serem três equipes diferentes, elas tiveram atuações bastante articuladas, principalmente 

as equipes do Notaer e as equipes K9, em Brumadinho.  
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Eu queria fazer uma contextualização da atividade K9 em nosso estado e falar um pouco dessas 

três atividades tão importantes, para esta Casa de Leis aprimorar o seu conhecimento com relação a essas 

atividades, bem como os visitantes, ouvintes e a sociedade em si, conhecerem um pouco mais as 

atividades nossas.  

A atividade K9 foi criada em 2012, o serviço de resgate e cães, na estrutura do Corpo de 

Bombeiros Militar do Espírito Santo, onde militares se voluntariaram a criar os cães de salvamento em 

suas residências. Em 2013, o estado foi atingido por fortes chuvas que vitimaram muitos capixabas e a 

equipe K9 localizou oito vítimas em Colatina. Outro evento marcante, onde os pioneiros caninos atuaram 

foi no desabamento do condomínio Grand Park, onde a única vítima fatal foi localizada pela cadela Bala. 

Em Mariana, nossas equipes caninas foram em apoio, no acidente de 2015.  

Diversas pessoas perdidas em matas do Espírito Santo já foram localizadas pelos cães de resgate e 

seus bombeiros militares, com destaque para o professor que foi localizado no Caparaó pela cadela Beck, 

após cinco dias de buscas.  

É importante dizer que as ocorrências surgem também durante as folgas dos militares que estão 

sempre dispostos a socorrer.  

Atualmente o CBMES atua com dez cães certificados e vinte militares especializados, distribuídos 

nos quarteis do Espírito Santo. Os militares são qualificados em diversas funções, aptos a atuar em 

qualquer situação.  

Força especial para desastre e salvamento. Esse nosso modelo capixaba, Coronel Alexandre 

Quintino, Coronel Assumção, Deputado Luciano e Deputada Janete, é referência no Brasil. Em geral, os 

modelos tradicionais no Brasil para suportarem dez cães, custam cinco milhões por ano. O Corpo de 

Bombeiros Militar, com esse serviço, no qual o cão habita junto com o condutor, até para aprimorar o 

vínculo de confiança, gasta apenas vinte mil reais por ano. Eu vou repetir: o modelo tradicional gasta 

cinco milhões por ano para suportar dez cães. Esse modelo nosso para suportar dez cães gasta vinte e mil 

reais por ano. Em virtude disso, obviamente, nos tornamos referência nacional.  

No caso específico de Brumadinho, nos colocamos à disposição no dia 26 e iniciamos a atuação 

no dia 27. Deslocamo-nos para Minas Gerais e chegamos no dia 28. Fizemos buscas até o dia 9. Foram 

duas semanas de buscas incessantes. É importante registrarmos que numa situação de desastre, qualquer 

força de apoio tem que se deslocar de forma autônoma e independente. Ela não pode trazer ônus e 

trabalho para quem está gerenciando o desastre. Então, nós fomos com equipamentos, com viaturas, com 

barracas de acampamento, com toda estrutura possível para não demandar nada que fosse fora da 

atividade finalística do atendimento ao desastre. Inclusive, as viaturas de transporte foram utilizadas por 

equipes que estavam lá, viaturas de transporte do CBMES, para o deslocamento de tropa, no atendimento 

ao desastre. 

Auxiliando na localização e remoção de diversas vítimas, todas já falecidas, nos dias que não era 

possível o deslocamento de aeronave, utilizamos nossas viaturas 4x4, como falei, para auxiliar no 

deslocamento de equipe de outros estados. Vale ressaltar que nossa equipe se mobilizou com toda 

capacidade operativa.  

Durante o evento, outra ocorrência surgiu também em Domingos Martins, no qual outra equipe K 

9 também auxiliou aqui no estado.  

Destaque para a multifuncionalidade nossa de militares que não atuam apenas com cães, pois as 

funções originais dos mesmos abrangem as mais diversas atividades do CBMES. Esses militares que 

atuam no K 9 desenvolvem atividades rotineiras no CBMES. Essas atividades são encargo, fazem por 

paixão, e são deslocados e mobilizados por diversas vezes nos seus horários de folga. 
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Falei da equipe K 9, vou falar um pouco da equipe aérea, dizer da importância dessa equipe para o 

estado, da importância da articulação, integração do Bombeiro Militar com a Polícia Militar.  

Nós conseguimos efetivar essa integração realmente a partir de 2014, no sentido de que Notaer 

apoia, em muito, o Corpo de Bombeiros. As ocorrências relacionadas a incêndios florestais, nas 

ocorrências relacionadas a acidentes em montanhas, nas ocorrências relacionadas a fatalidades no qual o 

mergulho deve atuar.  

Domingo agora, aconteceu uma ocorrência belíssima, em Barra de São Francisco, na qual Notaer 

deslocou nossa equipe de mergulho até o local. A equipe deixou os nossos mergulhadores no local 

efetivamente do mergulho. Havia uma dificuldade de transportar nosso material, e a equipe lançou o 

cilindro de mergulho ao mergulhador dentro do local do resgate, uma operação difícil, na qual a equipe 

Notaer teve que se aproximar bastante da zona quente - que a gente chama, onde está a procura principal. 

E dizer que essa articulação entre Bombeiro e Polícia Notaer, sem qualquer tipo de vaidade, visando o 

interesse público, visando atender à comunidade e à sociedade da melhor forma possível, que deve 

prevalecer sempre. 

E aqui nós temos equipe de mergulho, a equipe de resgate que durante oito horas não esmoreceu. 

É importante destacar o valor do cumprimento da tarefa. Esse tipo de atividade, atividade militar, 

atividade especial de salvamento, nós temos que esgotar. A gente não pode ir embora enquanto a gente 

não tem certeza. Não pode deixar de fazer uma reanimação cardiopulmonar enquanto a gente não tem 

certeza de que aquela vítima está em óbito. A gente não pode ir embora enquanto a gente não resgata ou 

enquanto a gente tem certeza de que é possível.  

E a equipe acreditou, persistiu. Muitos desacreditaram, muitos até que estavam perto, achavam: 

Poxa, não tem mais jeito! Mas eles estavam lá e acreditaram. E por essa persistência e por acreditar, 

conseguiram salvar uma vida. 

Essa qualidade é importante para esse grupo todo que está sendo homenageado. Falei de três áreas 

aqui, estamos homenageando essas três áreas; mas, com certeza, qualquer militar estadual que tivesse 

atuando em alguma tarefa dessas, teria esse mesmo tipo de comportamento. 

E eu fico em uma situação bastante alegre de estar vendo... 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Comandante, apenas um segundo. 

Peço ao Deputado Quintino, que preside a sessão, que estenda a sessão até o término desta 

solenidade, porque quando der 18h30min ele tem que encerrar. Para que ele estenda até o término da 

solenidade, para que a gente possa ouvi-lo com tranquilidade, sem preocupação do término. 

Por gentileza, deputado, coloque em votação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Vou colocar em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

Fica estendido, então, até o término. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Obrigada. Minhas desculpas, comandante. 

 

O SR. ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA – Obrigado, deputada! E aí fico alegre de 

ver jovens policiais e bombeiros - a maioria deles, dos bombeiros, ou quase todos já foram meus alunos 

ou no Curso de Formação de Soldado ou no Curso de Mergulho - e me orgulho muito de vocês realmente 
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rezarem a cartilha do Corpo de Bombeiros Militar, uma cartilha dos militares estaduais. Meus sinceros 

parabéns, de coração! 

Gostaria de terminar aqui. Desculpar-me pelo horário, mas terminar a minha fala dizendo que o 

comando do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo se orgulha muito da tarefa que vocês 

desenvolvem. Eu torço para que vocês fiquem nos seus quarteis em treinamento contínuo, que não sejam 

acionados para qualquer tipo de ocorrência, mas eu tenho certeza, deputados, sociedade, de que, em sendo 

acionados, faremos como fizemos, o melhor possível, sem medir esforços. Muito obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Parabéns pela fala, 

digníssimo comandante! 

Para as considerações finais, convido a Deputada Janete de Sá para o uso da palavra. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Obrigada, Deputado Coronel Quintino, quem cumprimento 

inicialmente por ter aceitado presidir esta sessão. O senhor, que é militar, também sabe das dificuldades e 

sabe da importância de nossa Polícia Militar e de nosso Corpo de Bombeiros Militar. Eu quero agradecer 

a presença do senhor aqui conosco até o adiantar da hora, bem como a do Deputado Capitão Assumção, 

que também conosco faz esta belíssima homenagem.  

Quero agradecer a presença de meus colegas deputados que ainda se encontram no plenário, 

Deputado Doutor Hércules, Deputado Delegado Danilo Bahiense, tantos outros que por aqui passaram no 

decorrer desta solenidade. Quero cumprimentar também o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, 

coronel Alexandre de Cerqueira, obrigada! Um jovem militar valoroso e que tem a honra de uma 

indicação de nosso governador, está à frente de uma corporação tão importante e tão necessária para a 

nossa sociedade. Obrigada por estar aqui com os militares que o senhor comanda, do Corpo de 

Bombeiros, muito obrigada pela sua presença! E eu te desejo sucesso na sua administração! Que Deus te 

proteja nas atitudes e nas ações! Que te dê vigor, energia e te dê saúde para poder bem conduzir o Corpo 

de Bombeiros Militar de nosso estado.  

Quero agradecer também, igualmente, ao coronel Wagner, um grande aliado, homem de toda hora, 

um belíssimo quadro de nosso Bombeiro Militar. Obrigada, coronel, pelo senhor estar também fazendo 

parte dessa corporação e estar aqui conosco! O senhor, que assessora a comunicação do Corpo de 

Bombeiros, e quem nós temos a honra de conhecê-lo há mais tempo e de poder dividir um pouco de 

nossas angústias e um pouco daquilo que a gente acredita para o nosso estado.  

Eu quero agradecer! Eu estou aqui hoje para agradecer! A gente esperou vocês passarem pelas 

solenidades de outras casas, mas a gente, esta Casa, que é a Casa do Povo, que é a representação do povo 

em todos os municípios deste estado, teria que fazer esse reconhecimento, reconhecimento justo e de 

agradecimento de nossa representação ao povo de nosso estado do Espírito Santo pelo trabalho valoroso 

que vocês prestam. Tanto o Núcleo de Transporte Aéreo da Casa Militar, de nossa Polícia Militar, meu 

muito obrigada! Como os militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, sempre atuantes, queridos, 

ambos de nossa sociedade, porque, na hora do sufoco, falando mesmo no popular, a gente recorre a vocês 

na hora de um SOS, na hora em que a gente precisa, sabe? No momento de dificuldade, a gente recorre a 

Deus, ao nosso Corpo de Bombeiros e às nossas forças militares.  

Eu tenho muito orgulho, muito orgulho de nossas polícias, de nossa Polícia Militar, de nosso 

Corpo de Bombeiros Militar, de nossa Polícia Civil, das pessoas de bem, dos nossos policiais tanto civis 

como militares, que são de bem, que procuram se qualificar,  que procuram melhorar, que procuram cada 

vez mais estar atuante com treinamento para poder prestar um bom serviço à sociedade. Então, obrigada a 
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todos vocês. Obrigada ao Grupamento K9, a esses animais valorosos - e ainda maltrata-se animais -,  bem 

treinados, grandiosos, que prestam um serviço inigualável à sociedade, pelo faro apurado que tem, muito, 

mas muito além de nossa capacidade de identificar droga, de identificar onde está um cadáver, de 

identificar onde está um indivíduo ainda com vida, mas pelo faro, pela sagacidade, pelo treinamento, 

especialmente do cuidador, esses animais podem prestar esse relevante serviço à sociedade.  

Quero aqui finalizar agradecendo, agradecendo e me colocando nesta Casa, à disposição de vocês, 

das matérias que aqui vierem, que forem para fortalecer nossas polícias, nossa Polícia Militar, nosso 

Corpo de Bombeiros, nossa Polícia Civil, que precisa ser reconhecida, que precisa ser valorizada, que 

precisa ser prestigiada para continuar saindo para o combate e conseguindo resguardar nossa integridade 

física, conseguindo resguardar nossa segurança, nossa tranquilidade.  

Muito obrigada, em nome de nosso povo. Tenham, nesta Casa, a Deputada Janete também, junto 

com os militares que vocês escolheram para representar, como uma aliada na ajuda de estar melhorando 

nossas polícias, reconhecendo esse trabalho valoroso, grandioso, necessário e indispensável que vocês 

prestam a nossa sociedade.  

Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E que Ele permaneça iluminando e protegendo as 

atitudes e ações, a vida de vocês e de seus familiares. Que tenham o meu carinho mais profundo por 

estarem cedendo um pouco do convívio, da tranquilidade de vocês, para que vocês possam atuar 

auxiliando nossa sociedade e ajudando muito para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade e 

segurança. (Palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL ALEXANDRE QUINTINO – PSL) -  Parabéns pelas 

palavras, Deputada Janete.  

Quero também, aqui, parabenizar todos os policiais militares envolvidos na operação. Todos os 

bombeiros militares que dedicaram o tempo e que dedicam o tempo para salvar vidas e riquezas.  

Deputada Janete, proponente, não sei se a senhora tomou conhecimento, mas nesse período de 

resgate, de salvamento em Brumadinho, policiais militares iriam ficar uma semana, aliás, os bombeiros 

militares também, e acabaram ficando quinze dias. Então, foi algo muito bonito e que realmente deve ser 

reconhecido.  

Parabéns à Deputada Janete. Parabéns a todos vocês.  

Um orgulho muito grande eu sinto poder ter vestido e estar vestindo essa farda que é nossa 

segunda pele. Parabéns a todos vocês. 

Esgotado o tempo destinado a presente sessão, vou encerrá-la. Antes, porém, convoco as senhoras 

deputadas e os senhores deputados para a próxima sessão, ordinária, amanhã, às 15h, para a qual designo 

  

EXPEDIENTE: 

O que ocorrer. 

 

ORDEM DO DIA: A mesma pauta exceto as matérias votadas na sessão de hoje. 

Está encerrada nossa sessão.  

Uma boa noite a todos.  

 

(Comunicamos que haverá sessão ordinária, amanhã,  dia 19 de março de 2019, cuja 

Ordem do Dia é a seguinte: Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 

Complementar n.º 18/2018)  
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Encerra-se a sessão às dezoito horas e sete minutos. 

 

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

Deputada Raquel Lessa. 

 

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

ocorrências desta sessão. 

 

 


